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 والـتقدير الشـكـر

فً البدء وقبل كل شًء نحمد هللا ونشكره حق حمده ونصلً ونسلم على سٌد المرسلٌن ومن ارسل 

ٌسعدنً وانا على مشارف  ،رحمة للعالمٌن نبٌنا وحبٌبنا محمد علٌه افضل الصالة واتم التسلٌم وبعد ذلك

ٌدٌهم لٌقودهم الى بر أخذ بأالحائرٌن وٌانهاء رسالتً ان اقول جمٌل من االنسان ان ٌكون شمعة ٌنٌر درب 

الى عمادة كلٌة  األعتزازتقدم بفٌض من الشكر وخالص ألذلك   ،االمان متجاوزا بهم امواج الفشل والقصور

المساعد  كمال دراستً العلٌا متمثلة باالستاذ التربٌة للعلوم الصرفة فً جامعة دٌالى التً منحتنً الفرصة أل

عمار احمد سلطان المساعد الدكتور ستاذ عطٌة ،ورئاسة قسم علوم الحٌاة متمثلة باألغالب ادرٌس الدكتور 

ن ستاذ الدكتور عدنااتقدم بمزٌد من الشكر والعرفان بالجمٌل الى المشرفٌن على رسالتً والمتمثلٌن باأل و،

... وعلم جاد..أجزل.. ...وعمل فأقتراحه موضوع الرسالة والذي اعطى من عمره فألنعمه عبد الرضا 

خلص ....وكان الحصاد اجٌاال ستذكره دائما بكل خٌروذكرى طٌبة أحسن.. ..وصادق فأ....وغرس ففأفاد

فً القلوب والعقول ستظل فواحة العبٌر مادام فً االبدان ارواح تسٌر ودماء تجري ... ادامه هللا لنا ولغٌرنا 

الى مشرفً االستاذ  اعتزازيلص شكري وذخرا.. وامده بوافر الصحة وحماه من كل سوء ،كما اتقدم بخا

الدكتور عادل حسن الحسٌنً الذي ساعدنا على اخذ عٌنات دراستنا واتاح لنا فرصة الدخول الى وحدة 

الناظور فً مستشفى بعقوبة التعلٌمً ومنحنا من وقته الثمٌن  داعٌن له المولى عزل وجل ان ٌوفقه لمساعدة 

 عاء.غٌرنا من طالبً العلم انه سمٌع الد

الى االستاذ الدكتور عباس عبود الدلٌمً متمنٌة له وافر الصحة   اعتزازياتقدم بخالص امتنانً و و

اسماء حسٌب هوٌد لما ابدته من مساعدة لً سائلة المولى عز وجل والمدرسة فً حٌاته، والتوفٌق  والسعادة 

الجزٌل الى الكادر الطبً فً وحدة  اتقدم بالشكر وان ٌوفقها لما فٌه خٌر لها فً امور دٌنها ودنٌاها ،

الناظور فً مستشفى بعقوبة التعلٌمً المتمثل بالطبٌب المختص صالح صالح ومساعدٌه فً هذه الوحدة 

 والمتمثلٌن بالست خٌرٌة والست منى ومعن وحاتم وفقهم هللا جمٌعا .

وقته  والى االخ ادرٌس الذٌن  اتقدم بالشكر الجزٌل الى كل من االخ المهندس مهند  الذي منحنً الكثٌر منو

من ساعدنً او اراد ان ٌساعدنً قوال او  شكركلاجابنً  عن كثٌر من التساؤالت وفقهما هللا فً حٌاتهما،وا

فعال، واخٌرا اتقدم بشكري وعرفانً بالجمٌل الى جمٌع افراد عائلتً الذٌن ساندونً طٌلة مدة الدراسة 

 جزاهم هللا عنً خٌر الجزاء 

 

 

    

 ـهـفـات

 

 



 

 اقرار المشرفيف وترشيح لجنة الدراسات العميا
 

 Lactobacillus  acidophilusتأثير المعزز الحيوي لبكتريا نشيد اف اعداد ىذه الرسالة الموسومة ب )
( التي قدمتيا طالبة الماجستير المعزولة محميًا والمشخصة مناعياً  Helicobacter  pyloriعمى نمو بكتريا  

شرافنا في قسـ عمـو الحياة / كمية التربية لمعمـو الصرفة / جامعة ديالى وىي بأ)فاتف صالح ميدي ( قد جرى 
 حياء المجيرية .جزء مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير في عمـو الحياة /  األ

 

 التوقيع :                                                   :التوقيع  
 المشرؼ : عادؿ حسف الحسيني                        المشرؼ : عدناف نعمة عبد الرضا 

 أ. د. المقب العممي :أ. د.                                        المقب العممي : 
  2016/    /   التاريخ :  2016                           :  /    / التاريخ

 

 

 توصٌة رئٌس لجنة الدراسات العلٌا  

 

 بناء عمى التوصيات المتوافرة نرشح ىذه الرسالة لممناقشة  

 :التوقيع             

 عمار احمد سمطاف  االسـ : 

 أ . ـ . د . المقب العممي : 

 رئيس لجنة الدراسات العميا رئيس قسـ عمـو الحياة  

 2016/     /     التاريخ :  
 

 

 ترشيح  رئيس لجنة الدراسات العميا 



 

 اقرار المقـو المغوي

 

عمى   Lactobacillus  acidophilusتأثير المعزز الحيوي لبكتريا اشيد اف ىذه الرسالة الموسومة ب )
 ( التي قدمتيا طالبة الماجستير )المعزولة محميًا والمشخصة مناعياً  Helicobacter  pyloriنمو بكتريا 

فاتف صالح ميدي ( قد تمت مراجعتيا مف الناحية المغوية وصحح ماورد فييا مف اخطاء لغوية وتعبيرية 
 وبذلؾ اصبحت الرسالة مؤىمة لممناقشة بقدر تعمؽ االمر بسالمة االسموب وصحة التعبير .

 

 

  التوقيع : 
 االركي رحمف حميد ابراىيـ : سـ األ 
 أ . د .  المقب العممي : 

 2016التاريخ :    /     /                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اقرار المقوـ العممي

 

عمى    Lactobacillus  acidophilusتأثير المعزز الحيوي لبكتريا اشيد اف ىذه  الرسالة الموسومة ب )
( التي قدمتيا طالبة الماجستير ) المعزولة محميًا  والمشخصة مناعيا ً   Helicobacter  pyloriنمو بكتريا 

 فاتف صالح ميدي ( قد تمت مراجعتيا مف الناحية العممية وبذلؾ اصبحت الرسالة مؤىمة لممناقشة .

 

 

 
 التوقيع : 
 ىادي رحمف رشيد االسـ :  
 أ . ـ . د . المقب العممي : 
 2016التاريخ :   /    /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اقرار لجنة المناقشة عمى الرسالة

الموسومة ب)تأثير المعزز  عضاء لجنة المناقشة ، نشيد اننا قد اطمعنا عمى ىذه الرسالةأنحف رئيس و 
المعزولة محميًا  Helicobacter pyloriعمى نمو بكتريا  Lactobacillus  acidophilusالحيوي لبكتريا 

محتوياتيا في وقد ناقشنا الطالبة والمشخصة مناعيًا (التي قدمتيا طالبة الماجستير )فاتف صالح ميدي ( 
ونعتقد انيا جديرة بالقبوؿ لنيؿ درجة الماجستير في عمـو  2016/  9/  25وذلؾ بتأريخ  بيا وفيما لو عالقة

        ( تيػػازإمدير ) ػػتقػالحياة /  عمـ االحياء المجيرية ب
 رئٌس اللجنة                       

 التوقٌع :                                         

 االسم : عباس عبـود فرحـان .                                        

 اللقب العلمً : أ . د.                                        

 التارٌخ :      /      /                                           

  عضو اللجنة  عضو اللجنة

 التوقٌع :                                                                   التوقٌع :

 مٌد مجٌـد جاسـم .                         األسم : محمد عبد الداٌم صالح .                                         األسم :ح

 اللقب العلمً : أ. د . اللقب العلمً : أ. م . د

 التارٌخ :   /      /                                                       التارٌخ :   /     /  

 
  ضو اللجنة المشرفعضو اللجنة  المشرف                                                  ع

 التوقٌع :       التوقٌع :

 األسم :عادل حسـن الحسـٌنً.        االسم :عدنان نعمة عبد الرضا.

 اللقب العلمً : أ. د .                                                     اللقب العلمً : أ. د.     

 /    التارٌخ :       /        التارٌخ :      /       /

 قة عمادة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة مصاد 

 التوقٌع :                            

 االسـم : غالب ادرٌـس عطٌـه   

 اللقب العلمً : أ . د. 

 التارٌخ :        /     / 



   

 

 

 

 

 جوانب رئيسة وهذه الجوانب الثالثة هي : ةتناولت هذه الدراسة ثالث

مف المرضى الذيف يعانوف مف امراض عسر اليضـ  وتشخيصيا  Helicobacter  pyloriعزؿ بكتريا 1-
واالضطراب المعوي والذيف تمت احالتيـ الى وحدة الناظور في مستشفى بعقوبة التعميمي مف قبؿ طبيب 

( (15-75مريضا ( مف كال الجنسيف ومف فئات عمرية تتراوح بيف  91شممت ىذه الدراسة )إذ مختص ، 
وقد تـ اخذ عينة دـ وخزعة نسيجية مف كؿ مريض 2/11/2015- 12/4/2016 )  ) سنة ولممدة بيف

 تـ اخذ عينة الدـ لغرض اجراء اختباريف مصمييف ىما : إذمشموؿ بالدراسة ،

 H.pylori(  لبكتريا (IgGاختبار عدة الخطوة الواحدة لمتحري عف االجساـ المضادة ●

One  Step H.pylori Test  Device Kit )     ) 

 (ELISAاختبار مقايسة الممتز المناعي المرتبط باالنزيـ )●

Enzyme  Linked  Immuno  Sorbent  Assay  (ELIZA) 

الموجبيف ألختبار التحري عف ىذه البكتريا االشخاص  عدد بمغإذ في  نتائج كال االختباريف تقارب وقد لوحظ 
( فردا في حيف كاف عدد (91( مف مجموع العينة المشمولة بالدراسة والبالغ عددىا (79في كال االختباريف 

( في حيف كانت نسبة (%86.81كانت  موجبيف( وىذا يعني  اف نسبة االفراد ال(12 فراد يير الموجبيف األ
 (. (%13.19 الموجبيف يير

اخذىا مف تجويؼ المعدة واالمعاء  خوذة مف كؿ مريض مشموؿ بالدراسة والتي تـأاما الخزعة النسيجية الم
الدقيقة )االثني عشر ( فكاف الغرض منيا اجراء الزراعة البكتيرية واالختبارات الكيموحيوية لعزؿ البكتريا 

كفاءتو في نقؿ الخزعة النسيجية مف وحدة (  Tryptic soy broth) وتشخيصيا ، وقد اثبت الوسط الناقؿ
العزؿ  زرعية في  اوساط ثالثة  اختبار ، وقد تـعمييالزراعة البكتيرية  مختبر لغرض اجراء االالناظور الى 

 الخالصة



عزلة 69(وقد تـ الحصوؿ عمى  (MUCAىي :وسط اكار كولمبيا يوريا المحور H.pylori االولي لبكتريا 
عزلة مختمطة تـ اىماليا وذلؾ لصعوبة تنقيتيا بسبب اختالؼ عمر الجيؿ بيف 19عزلة نقية و50نامية منيا 

األنواع البكتيرية المختمفة ،تـ االعتماد عمى العزالت النقية فقط لغرض اكماؿ الدراسة ،اما عند استخداـ 
عزلة نقية في حيف بمغ عدد العزالت النقية 45فقد تـ عزؿ  Columbia blood  agarالوسط الثاني 

اكفأ وسط اذ بمغت نسبة MUCA عزلة.لذلؾ يعد الوسط Brucella  agar  base 40لخاصة بوسط ا
كفاءة عالية في  BHI(Brain  Heart  Infusion  Agar)بينما اظير الوسط  % 54.94العزؿ عميو 

 العزؿ الثانوي .

إذ لرائب الريفي ( عينو مف المبف ا(30مف  وتشخيصيا   Lactobacillus  acidophilusعزؿ بكتريا -2
( لمعينة التي تـ تخفيفيا عمى وسط ( MRS  agarتـ استخداـ وسطيف لغرض الزرع البكتيري ىما وسط 

MRS  broth    ووسطNutrient  agar ) لمعينة التي تـ تخفيفيا ب )Pepton  waterلوحظ  ، وقد 
إذ  ،ليذه البكتريا  اً انتقائي اً كونو وسطكاف المفضؿ إذ لمعزؿ االولي ليذه البكتريا    MRS  agarكفاءة وسط 

( في حيف كاف عدد العزالت (%86.66( عزلة وكانت نسبتيا (26بمغ عدد العزالت النقية عمى ىذا الوسط 
( بعد اجراء  االختبارات الكيموحيوية ليذه (%70( وكانت نسبتيا (Nutrient agar   21النقية عمى وسط 

 البكتريا .

مف خالؿ زرعيما بعمر  تـ ذلؾ مختبريا    L.acidophilusببكتريا  حيويا H.pyloriلمعالجة بكتريا  -3
، وكاف االس Columbia  agar  baseووسط    BHI  agar( ساعة عمى وسطيف ىما (24

بطريقة االقراص ( وقد ثبتا نجاحيما لممعالجة حيث ظيرت مناطؽ التثبيط (4.5الييدروجيني لكال الوسطيف 
 ساعة. ((24عمى كال الوسطيف واضحة بعد   L.acidophilusوالحفر بواسطة 
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 المقدمة

         Introduction: المقدمة 1-1

  Matsuokaمف االمراض الشائعة بيف الناس .)  peptic ulcerتعد التقرحات اليضمية   

( نسيجيا بانيا حدوث تاكؿ موضعي في gastric ulcer( .ويمكف تعريؼ القرحة المعدية )Kanai،2015و

الغشاء المخاطي لجدار المعدة ،كما ويمكف اف تحدث في المعدة فقط ولكف في بعض االحياف تحدث ىذه 



 Doudenalالقرحة في االثني عشر )الجزء االوؿ مف االمعاء الدقيقة ( وتعرؼ عندىا بقرحة االثني عشر) 

ulcer الت الشديدة مف االصابة ولكف مف النادر اف تحدث ىذه ( او تحدث في االثنيف معا في الحا

(.اف  Salinas،2007و Rammarkishnanالتقرحات في اجزاء الجياز اليضمي االخرى كالمرئ مثال .)

التقرحات اليضمية يمكف حدوثيا في حالة الزيادة المفرطة في افراز  االنزيمات الياضمة والحامض المعدي 

(.وىنالؾ جممة مف االسباب المؤدية الى اضعاؼ تمؾ Dixon ,2000ماية )او وجود خمؿ في اليات الح

،اما بقية االسباب المؤدية لحدوث ىذه  Helicobacter  pyloriاالليات ياتي في مقدمتيا االصابة ببكتريا 

 (. 2011التقرحات فيي التدخيف ،شرب الكحوؿ ،االستعماؿ المفرط لالدوية كادوية المفاصؿ مثال )الموسوي،

معدة اكثر مف نصؼ سكاف العالـ تقريبا ومف ىنا جاءت تسميتيا باسـ   H.pyloriتستعمر بكتريا       

% مف المصابيف ال تظير عمييـ 80( ،ولكف اكثر مف 2010وآخروف ،   Trespalaciosجرثومة المعدة)

 Hwaidمعروفة )اعراض االصابة بينما االقمية ىـ الذيف تظير عمييـ عالمات االصابة ألسباب يير 

(،و اف نسبة انتشار االصابة بيذه البكتريا في الدوؿ النامية او المزدحمة اكثر مف الدوؿ المتطورة 2013,

نتيجة لقمة الوعي الصحي وسوء الخدمات ،وتترافؽ االصابة بيذه البكتريا مع امراض المعدة واالثني عشر 

لمعدة المزمف ونشوء القرح اليضمية وسرطاف المعدة مف خالؿ استعمارىا لمعدة االنساف مسببة لو التياب ا

(Moran، 2002وآخروف ) وفي حالة عدـ معالجة ىذه البكتريا فانيا تبقى مدى الحياة )حسيف

لذلؾ اصبح معالجة ىذه البكتريا قضية ميمة وذلؾ لتقميؿ فرصة االصابة بالتياب المعدة المزمف (.2002،

(Chronic gastritisوالتقرحات اليض ) ميةPeptic ulcer)  وحتى التتطور االصابة الى سرطاف المعدة )

gastric cancer)   او سرطاف الغدد الممفاوية)Lymphoma (MALT.)Mohammed)، 2015وآخروف 

اخطر العوامؿ المسببة ألكثر حاالت قرحة المعدة والتي ليا دور كبير  مفH.pylori  (  وتعد بكتريا 

(ونتيجة ازدياد مقاومة البكتريا لممضادات فقد 2005وآخروف ، Pietroiusti ) باألصابة بقرحة االثني عشر

 Egan انخفضت فعالية العالجات القياسية المستخدمة سواء كاف العالج الثالثي او العالج الرباعي )



ريؽ (. ونتيجة لذلؾ فقد اتجيت االبحاث والدراسات الى المعالجة الحيوية ليذه البكتريا عف ط2007وآخروف ،

المعزز الحيوي( لتدعيـ دور المضادات الحياتية وتقميؿ االثار الجانبية ليذه )   probioticاستخداـ 

 يشمؿ البكتريا والخمائر يير المرضية و probioticواف مصطمح  (Vale،2011و  Vitorالمضادات )

  Lactobacillus( وتعد بكتريا Hawaz,2014القادره عمى تثبيط نمو االحياء المجيرية المرضية )

acidophilus   نوعا مف انواع البكتريا المفيدة )يير المرضية (والقادرة عمى تثبيط نمو بكترياH.pylori   

  ( .Hristova ,2013وتعزيز دور المضادات الحياتية المستخدمة وتقميؿ اثارىا الجانبية )

    Aim  of  study: الهدؼ مف الدراسة 2-1

  -: ىدفت ىذه الدراسة الى

لممرضى المصابيف بيذه البكتريا باستخداـ االختبارات المصمية  IgGقياس مستوى االجساـ المضادة نوع  -1

 بطريقتيف ىما :

 IgGعدة الخطوة الواحدة لمتحري عف الجسـ المضاد نوع  -الطريقة االولى :-

One Step H.pylori  Device  Test Kit                                                  

  Enzyme Linked Immunoطريقة مقايسة الممتز المناعي المرتبط باالنزيـ  -الطريقة الثانية :-

Sorbent  Assay  (ELISA .) 

مف المرضى المصابيف بالتقرحات اليضمية والذيف يعانوف مف  وتشخيصيا  H.pyloriعزؿ بكتريا -2

 بعقوبة التعميمي .مشاكؿ عسر اليضـ مف وحدة الناظور في مستشفى 

 مف المبف الرائب وتشخيصيا .    Lactobacillus  acidophilusعزؿ بكتريا  -3

 .H.pyloriعمى بكتريا L. acidophilus دراسة التأثير المثبط لممعزز الحيوي  لبكتريا  -4
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   Helicobacter  pylori اكتشاؼ بكتريا1-2:  

و  Warren    يفاالسترالي يفعمى يد الباحث 1982الى عاـ .pylori  Hيعود اكتشاؼ بكتريا  

Marshall (Moghaddom,2011    ).تمكف ىذاف الباحثاف مف عزؿ البكتريا مف معدة انساف مصاب  إذ

(.ولقد لعبت الصدفة دورىا في عممية الكشؼ عف ىذه 2000وآخرون ,  Stevenson)بقرحة ىضمية 

وىو وسط يير انتقائي حيث كانت   Chocolate agarالبكتريا وذلؾ عندما تركت اطباؽ حاوية عمى وسط 



اياـ وكاف سبب تركيا ىذه المدة بسبب عطمة عيد  5ىذه االطباؽ قد لقحت بخزعة نسيجية لممعدة لمدة 

ستعمرات شفافة وبعد تصبيغيا الحظا انيا حمزونية الشكؿ وسالبة لصبغة الحظ الباحثاف نمو مإذ الفصح 

قد ذكرا فيو اف معظـ حاالت  Warrenو Marshall (.وفي تقرير ذكر مف قبؿ 2001كراـ )البمداوي ،

وليس التوتر او نوع  H. pyloriالتياب المعدة او قرحة المعدة واالثني عشر ناتجة مف االصابة ببكتريا 

  .(2012‘الغذاء )النعيمي

 Helicobacter  pylori تسمية بكتريا:2-2 

اطمؽ عمييا اسـ بكتريا   Marshallو Warren عندما عزلت ىذه البكتريا الوؿ مرة مف قبؿ       

Campylobacter  pylori اعتقد انيا تعود لجنس   إذCampylobacter  نتيجة التشابو بيف الجنسيف مف

  Helicobacter )ناحية الشكؿ عند التصبيغ بصبغة يراـ ومتطمبات النمو لكوف كال الجنسيف 

 DNAتتابع لكف   1999)وآخرون , Murry يتطمباف ظروؼ بيئية خاصة لنموىما  ( Campylobacterو

وكاف  Campylobacter وبقية االنواع العائدة لجنس C.pylori وجود تباعد ا بيف 1989قد اظير عاـ 

. اف ىناؾ H.pylori  (Peura ,2004 )لوضع البكتريا ضمف جنس خاص بيا اال وىو  ذلؾ اثبات كاؼ  

منيا عمى سبيؿ المثاؿ عدد االسواط  Helicobacter  and Campylobacterاختالفات كثيره بيف جنسي 

لخموي ،اختالؼ متطمبات النمو ،واختالؼ االستجابة لمضادات الحياة كؿ ،القدره االنزيمية ،طبيعة الجدار ا

اما عف تسميتيا بالمغة العربية .(2001ىذه االسباب واسباب اخرى ادت الى الفصؿ بيف الجنسيف )البمداوي ،

 وآخروف Dhar  % مف سكاف العالـ )50يعود الى استعمارىا لمعدة مايقارب اكثر مف فباسـ جرثومة المعدة 

ىذه الجرثومة سميت ب تعرؼ باسـ بكتريا المموية البوابية حيث اف   H. pyloriاف بكتريا  و (.2003،

Helicobacter   ليعكس ىذا االسـ المظيريف الحمزوني )الممتوي (داخؿ جسـ الكائف الحي(in vivo )



فتشير الى المنطقة البوابية لممعدة التي ( pylorus)،اما كممة  (in vitro)والشكؿ العصوي في الزجاج 

 (Hadi,2011( استنادا الى احكاـ التسمية الالتينية .)(pyloriعزلت منيا التي تحولت الى 

      و H.acinonychis   H.salomonis  ,منيا  نوعا Helicobacter   23يضـ جنس        

,H.mustelae( وييرىا تختمؼMurray   ، تختمؼ ىذه 2007واخروف )  مف حيث مضيفيا والجزء األنواع

الذي تستوطنو في ذلؾ المضيؼ ومف اشير مضائؼ ىذه االنواع االنساف وكثير مف الحيوانات كالمبائف مثؿ 

س وكذلؾ ر الفار وكذلؾ الطيور كالدجاج وطائر النو ،الفيد ،الخنازير ،القردة ،القطط ،الكالب ،االيناـ 

فيي الكالب والقطط والقردة حيث   H.pyloriاما عف مضائؼ بكتريا  (،Dewhrist,2000)القوارض 

ة وبالذات معدة الجرثومة اجزاء مختمفة مف الجياز اليضمي ليذه المضائؼ وخاصة المعدتستوطف ىذه 

 .(2000وآخرون ,Dore االنساف )

 

 

 

 

 

   H.pyloriتصىيف بكتريا 3-2:

 فقد صنؼ ىذا الجنس ضمف مممكة البكتريا ((Marshall ,1994حسب ما جاء بو ب

Kingdom:Bacteria 

    Phylum:Proteobacteria         



Class:Epsilon. 

Order:Campylobacterales. 

Family:Helicobacteraceae. 

Genus:Helicobacter 

Species:pylori 

 

 H.pyloriالصفات العامة لبكتريا  4-2:

(. اما عف 2007وآخرون , Chey)تمتاز بكونيا عصيات سالبة لصبغة يراـ   H.pyloriبكتريا 

 shortأو   curved) rodاشكاليا فتمتاز بكونيا ذات اشكاؿ عصوية منحنية الشكؿ او حمزونية قصيرة 

spiral) ساعة ، اما شكميا في  24عندما تكوف فتية في المزارع الحديثة أي عندما تكوف فترة نموىا اقؿ مف

مف مظاىر تكيفيا  اً ويعد ذلؾ مظير  ((Coccoid formالمزارع القديمة فيكوف كرويا او مكورة الشكؿ 

واف تحوؿ البكتريا مف الشكؿ العصوي الى الشكؿ المكور (.2007وآخرون , zevedoلممعيشة في بيئتيا )

ائية والتعرض لممضادات الحياتية ، لذلؾ فاف يعود لضغوط بيئية منيا طوؿ مدة الحضانة ونقص المواد الغذ

 ( .2000وآخرون , Willenبكتريا المموية البوابية تمتاز بظاىرة تعدد االشكاؿ )

ياز ثنائي اوكسيد  انيا  تحتاج في نموىا الىإذ تكوف اليفة اليواء القميؿ   H. pyloriبكتريا 

لذلؾ فانيا تحضف في النتروجيف مف ياز  %85، و ,%5ياز االوكسجيف ياز و  %10 الكاربوف  

.كما اف وجود الكموكوز ليس (2000وآخرون , Stevensonحاضنات الىوائية عند تنميتيا مختبريا )

 glucose ,pyruvate,succinateالخمية اليتاثر  بوجود كال مف جدار اف  إذضروريا لنمو ىذه البكتريا ،

or citrate , ولكف تتعزز حياة البكتريا مف خالؿ وجودىـDuynhoven  وJonge ,2001 اما عف )

ـ درجة مثمى لنمو بكتريا 37تعد درجة حرارة إذ ـ ،  37-35درجات الحرارة المناسبة لنموىا فيي 

H.pylori (Rojas , 2013وآخرون) .و (اف ىذه البكتريا تحتاج الى رقـ ىيدروجينيpH  يتراوح بيف)6-



7).)(Blaser  وAtherton ،2004)  اما بالنسبة لحجميا فتكوف صغيرة الحجـ حيث تكوف العصيات

( مايكروف 1.0-0.5( مايكروف طوال وبيف )5.0- (2.5المنحنية او الحمزونية الشكؿ ذات ابعاد تتراوح بيف 

 Robertو   Jonathanوتكوف ىذه البكتريا يير مكونة لمسبورات )(2-1) وكما موضح بالشكؿ  عرضا

 ، واليوريز  Oxidase. تمتاز ىذه البكتريا ايضا بانيا موجبة الختبارات االوكسديز  (2002,

Urease والكاتميزCatalase (Abu-Sbeih , 2014وآخرون.) 
 

 Ultrastructure  Characteristics لخصائص التركيبية الفائقة ا5-2:

 إذ ,(Flagellated)متحركة بواسطة االسواط أي انيا تكوف مسوطة  تكوف  H.pyloriاف بكتريا

( سياط واقعة في احد قطبي 8-4اوضحت الدراسات التي تختص بالتركيب الدقيؽ ليذه البكتريا انيا تمتمؾ )

الخمية مف النوع الغمؼ او المغمد بغالؼ دىني ويكوف يالؼ السوط مستمرا مع مكونات الغشاء الخارجي 

(outer  membraneلجدار الخمية ) (Naranjo , 2012وآخرون)  واف طوؿ السوط الواحد يتراوح بيف

( نانومتر مع وجود انتفاخ كالبصمة في النياية البعيدة (30( مايكروف تقريبا اما قطره فيتراوح بيف فيبمغ 5-3)

 (.(2-1وكما موضح في الشكؿ  (Robert ،2002و Jonathan )لمسوط 

 

 



                    ( Robert  ,2002و   Janathon)  H.pylori( تنترٌا 2-1شنل )

  وقرحة المعدة  H.pyloriالعالقة بيف بكتريا :6-2 

اف بكتريا المموية البوابية تعد الممرض البكتيري الوحيد القادر عمى العيش في المحيط الحامضي 

،عادة ماتفضؿ ىذه الجرثومة المنطقة 2العالي لممعدة والذي يكوف تركيز االس الييدروجيني فيو اقؿ مف 

البوابية مف المعدة ،واف سبب قدرتيا عمى  استيطاف المعدة يعود لشكميا الحمزوني وامتالكيا االسواط التي 

تساعدىا عمى اليرب مف الحموضة العالية لممعدة الى الطبقة المخاطية حيث تطمر نفسيا فييا وقد تخترقيا 

 Schubert)توجد البيئة المالئمة لنموىا وفعالياتيا الحيوية إذ ( ( Epithelial  layerالى الطبقة الظيارية 

 (Peura ,2008و 

مؤديػػػػػػػة الػػػػػػػى اضػػػػػػػطرابات ىضػػػػػػػمية  H.pyloriاف المسػػػػػػػبب الػػػػػػػرئيس لمقرحػػػػػػػة المعديػػػػػػػة ىػػػػػػػي بكتريػػػػػػػا        

تظيػػػػػر عمػػػػػى المػػػػػريض إذ  وبشػػػػػكؿ خػػػػػاص فػػػػػي المعػػػػػدة والتػػػػػي قػػػػػد تقػػػػػود الػػػػػى القرحػػػػػة فػػػػػي بعػػػػػض االحيػػػػػاف

مػػػػػف االعػػػػػراض منيػػػػػا معاناتػػػػػو مػػػػػف االـ حػػػػػادة فػػػػػي المعػػػػػدة خاصػػػػػة عنػػػػػدما تكػػػػػوف فاريػػػػػة فػػػػػي اثنػػػػػاء كثيػػػػػر 

الميػػػػؿ او فيمػػػػا بػػػػيف وجبػػػػات الطعػػػػاـ وتتفػػػػاوت مػػػػدة ىػػػػذا االلػػػػـ فقػػػػد يكػػػػوف متقطعػػػػا لفتػػػػرة دقػػػػائؽ او سػػػػاعات 

عراض اخػػػػػػرى منيػػػػػػا فقػػػػػػداف الشػػػػػػيية لمطعػػػػػػاـ أخػػػػػػالؿ اليػػػػػػـو وقػػػػػػد يكػػػػػػوف مسػػػػػػتمرا لعػػػػػػدة اسػػػػػػابيع مصػػػػػػحوبا بػػػػػػ

يكػػػػوف البػػػػراز مصػػػػحوبا بنػػػػزؼ دمػػػػوي  يمكػػػػف اف يرافقػػػػو نػػػػزؼ دمػػػػوي  او يكػػػػوف التقيػػػػؤ بمػػػػوف القيػػػػوة وكػػػػذلؾ

او يكػػػػوف بمػػػػوف اسػػػػود والػػػػذي بػػػػدوره يػػػػؤدي الػػػػى فقػػػػر الػػػػدـ  اضػػػػافة الػػػػى نقصػػػػاف فػػػػي وزف المػػػػريض وشػػػػعوره 

  ( Salinas,2007و  Ramakrishnanبالغثياف )

لبوابيػػػػػة احػػػػػد اىػػػػػـ المسػػػػػببات االلتيابػػػػػات المعديػػػػػة والتػػػػػي قػػػػػد يتضػػػػػح مماتقػػػػػدـ اف بكتريػػػػػا الممويػػػػػة ا          

لبطانػػػػة كػػػال مػػػف المعػػػػدة واالثنػػػي عشػػػػر  ( (Chronic inflammationتقػػػود الػػػى االلتيابػػػػات المزمنػػػة 

(Shiotani وGraham ،2002 اف تفػػػػػػػػاقـ ىػػػػػػػػذه االلتيابػػػػػػػػات تػػػػػػػػؤدي فػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػة االمػػػػػػػػر الػػػػػػػػى حػػػػػػػػدوث  )

الدفاعيػػػػػة لمغشػػػػػاء المخػػػػػاطي ،ذلػػػػػؾ الغشػػػػػاء الػػػػػذي يقػػػػػوـ بحمايػػػػػة القرحػػػػػة وذلػػػػػؾ فػػػػػي حالػػػػػة ضػػػػػعؼ االليػػػػػات 



بطانػػػػػة المعػػػػػدة واالثنػػػػػي عشػػػػػر مػػػػػف انػػػػػزيـ الببسػػػػػيف وحػػػػػامض الييػػػػػدروكموريؾ بفعػػػػػؿ االصػػػػػابة بيػػػػػذه البكتريػػػػػا 

(Blaser  وAtherton ،2004). 
 

  وقرحت االثىي ػشر  H.pylori انؼالقت بيه بكتريا7-2:   

كما ىو معروؼ لدينا اف الجزء الرئيس الذي تتـ فيو عمميتا اليضـ واالمتصاص الكيميائي لمطعاـ ىو 

سـ تقريبا ، يتكوف  2.54متر وقطره  6.5،حيث يبمغ طوؿ ىذا الجزء  Small intestineاالمعاء الدقيقة 

 Jejunum،الصائـ  Duodenumىذا الجزء )االمعاء الدقيقة(مف ثالثة اجزاء اساسية ىي :االثني عشر 

اف قرحة االثني عشر تعد مف االمراض الشائعة بيف (2014)سمماف  واخروف ، Ileum،والمفائفي 

حيث اف ىنالؾ عالقة وثيقة بيف االصابة ببكتريا المموية البوابية  (Kanai,2015و  (Matsuokaالناس

الرئيسية الصابة االثني عشر فضال عف حيث تعد ىذه البكتريا احد المسسببات  وحدوث قرحة االثني عشر،

المسببات االخرى سواء اكانت جرثومية اـ يير جرثومية كالتدخيف ،تناوؿ العقاقير ،االصابة بمرض معيف 

(.واف القرحة التحدث مباشرة وانما تحدث بتتابع  2005والتي قد تؤدي بدورىا لالصابة بالقرحة )سمث ،

دي في نياية المطاؼ الى تطورىا بشكؿ قرحة ولعؿ اوؿ ىذه العمميات سمسمة مف العمميات المرضية والتي تؤ 

الى معدؿ النصؼ لدى االشخاص المصابيف بيذه البكتريا مقارنة بغيرىـ مف  Hcl حامض ىي زيادة افراز

 Chronicاالشخاص االصحاء ،حيث اف بقاء البكتريا في االثني عشر تؤدي الى التيابات مزمنة 

inflammation)  ) ، وبالتالي يقؿ افراز الكربونات الثنائية التي تعادؿ الحموضة العالية وتقمؿ تاثيرىا

وبالطبع يعتمد ذلؾ بشكؿ اساسي عمى كثافة البكتريا وعوامؿ امراضيتيا حيث اف زيادة كثافة البكتريا تؤدي 

 (Costaزة داخؿ تمؾ الخاليا الى زيادة التصاقيا بالخاليا والذي يقود في النياية الى زيادة كمية السموـ المفر 

 (.2009وآخرون ,

 



  وسرطان انمؼدة    H.pyloriالعالقة بيف بكتريا  :8-2

The relationship between H. pylori  and Gastric cancer               تعد

وذلؾ لقدرتيا عمى اصابة االنساف بسرطاف  بكتريا المموية البوابية مف اخطر العوامؿ المسببة لمسرطاف 

كما اكدت كثير مف الدراسات عمى وجود عالقة بيف االصابة ببكتريا  ( 2005وآخرون ،   (Wharyالمعدة

H.pylori   بسرطاف المعدة  وبيف االصابة(Costa  , 2009وآخرون .)  حيث اف بقاء استعمار بكتريا

المموية البوابية لممعدة يسبب االصابة بالتياب المعدة المزمف وىذا يزيد مف خطر االصابة بضمور الجسـ 

مماقد يقود في نياية االمر الى االصابة بسرطاف المعدة  (( Gastric body atrophyالمعدي 

(Vorobjova ، لذلؾ يمكف القوؿ اف ىذه الجرثومة مسبب رئيس لالصابة بسرطاف المعدة 2006وآخروف.)

(Lee   , 2008وآخرون.) 

تقوداف الى تطور اصابة  يفمفترضت تيفاشارت الدراسات واالبحاث في ىذا المجاؿ الى اف ىنالؾ الي       

 ىما :  المعدة الى سرطاف نتيجة االصابة ببكتريا المموية البوابية  وىاتاف االليتاف

مع الخاليا   H.pyloriااللية االولى : تؤكد ىذه االلية عمى حدوث سرطاف المعدة نتيجة التداخؿ بيف بكتريا 

الظيارية المعدية ونتيجة ىذا التداخؿ يؤدي الى عدة تفاعالت تؤدي الى سرطاف المعدة حيث يحدث تسرب 

 Free radical)ىذه الخاليا باطالؽ جذور حرة لمخاليا العدلة نتيجة االصابة بيذه البكتريا وعندىا تقـو 

( وتعمؿ ىذه المواد )الجذور الحرة والمؤكسدات ( كمطفرات ( Toxic oxidant(ومؤكسدات سمية 

Mutagens ) )، ذلؾ فاف ىذه البكتريا تعمؿ  فضال عفممايؤدي الى تييئة الظروؼ لحدوث سرطاف المعدة

ايضا عمى انتاج عامؿ التنخر ( (Peripheral lymphocytesعمى تحفيز الخاليا الممفاوية المحيطية 

 0(2008وآخرون , Kaiseالورمي ويقوـ ىذا العامؿ بدوره بالحاؽ الضرر واتالؼ النسيج المعدي )

 فً حٌن اكدت االلٌة الثانٌة :



وذلؾ يزيد مف   Cytokinesاف بكتريا المموية البوابية تحفز الخاليا الممفاوية في الدـ عمى الزيادة في انتاج 

ىذا العامؿ يعمؿ عمى احداث تغيير في المادة الوراثية   TNF-alpha  factorانتاج عامؿ التنخر الورمي 

مسببا بالتالي حدوث سرطاف المعدة ، اي اف ىذه االلية تتضمف عممية االلتصاؽ لجزيئات بروتينية ومف ىذه 

  TNF-alphaوزيادة انتاج عامؿ التنخر الورمي ( ( Adhesion الجزيئات البروتينية الجزيئات الالصقة 

factor   او السايتوكينات الحركية مف نوعIL-6 كؿ ىذه عوامؿ تعزز تطور االلتياب. ( keefe  O ’

 (.Moran ,2008و

اف ىنالؾ عوامؿ اخرى قد تمعب دورا ميما في تطور اصابة المعدة ببكتريا المموية البوابية وتفاقميا و         

اف المعدة منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر االمونيا التي تنتجيا ىذه البكتريا والتي تعمؿ عمى الى سرط

ذلؾ تمعب فضال عف  (1998وآخرون , Nesterزيادة انقساـ الخاليا الظيارية والذي يقود لحدوث السرطاف )

ظروؼ المعيشة فضال عف االستجابة المناعية لممضيؼ دورا في تطور االصابة وكذلؾ نوع الساللة المسببة 

 Blaserقد تقود الى حدوث سرطاف المعدة ) وعادات التغذية ، كؿ ىذه العوامؿ وعوامؿ اخرى ييرىا

 (. Atherton,2004و

  H.pylori العالقة بيف الوـر الممفاوي المرتبط باالنسجة واالصابة ببكتريا9-2 : 

The relationship  between Mucosal Associated Lymphoid Tissue (MALT) and 

H.pylori infection 

اكدت كثير مف الدراسات واالبحاث عمى وجود ارتباط بيف االصابة ببكتريا المموية البوابية وبيف حدوث مرض 

(.حيث اف 2014,وآخرون  MALT-Lymphoma(. )Abu-Sbeih)الوـر الممفاوي المرتبط باالنسجة 

تعود الى التياب المعدة الناتج عف االصابة ببكتريا المموية   MALT-Lymphomaمف حاالت  90%

 .(Luigi,2011)البوابية ، لذلؾ البد مف القضاء عمى ىذه الجرثومة لتقميؿ فرص االصابة بيذا المرض 

 عوامؿ ضراوة بكتريا المموية البوابية :  2-01
Virulence  Factors of Helicobacter pylori                                         



تعود قدرة بكتريا المموية البوابية االمراضية الى امتالكيا لعوامؿ ضراوة نزيد مف امراضيتيا وقدرتيا عمى 

 (Soames ،2005و Al-Marhoonاالستعمار والسيطرة داخؿ جسـ المضيؼ واحداث االصابة )

 ولعؿ اىـ عوامؿ ضراوة ىذه البكتريا ىي :

    Urease Enzyme انزيـ اليوريز 1-10-2:

اف افراز ىذا االنزيـ يعد مف الصفات المميزة ليذه البكتريا واىـ عوامؿ ضراوتيا وانو يعزز قدرتيا 

نفسيا مف الحموضة العالية لممعدة، فبواسطة انتاج ىذا االنزيـ تحمي البكتريا  الحامضية عمى مقاومة البيئة

لممعدة مف خالؿ تحميؿ اليوريا الموجودة في المعدة الى امونيا وثنائي اوكسيد الكاربوف بشكؿ طبيعي والمذاف 

يتحداف بدورىما مع الماء حيث تتكوف كربونات االمونيـو الثنائية التي تعمؿ عمى توفير وسط قاعدي ومعادلة 

وينتج مف معادلة حموضة المعدة حماية البكتريا وتوفير (.2007وآخرون , Murrayحموضة المعدة )

تساعد ىذه القوة عمى توجية حركة البكتريا مف إذ  ة مالئمة لنموىا وتتولد نتيجة لذلؾ قوة حركيةيظروؼ بيئ

اف االمونيا الناتجة مف تحمؿ اليوريا تعمؿ عمى تحفيز تحطـ  و.(2002وآخروف ، (Bermejoخالؿ اسواطيا

 (2003وآخرون ,  Gobertتحرر النواتج االيضية والتي تعمؿ بدورىا عمى تحفيز النمو البكتيري )االنسجة و 

     Flagella االسواط 2-10-2:

سوط وتكوف ىذه االسواط احادية القطب (  7-4)  عددا مف االسواط يتراوح عددىا H.pyloriتمتمؾ بكتريا 

Unipolar))  ومغمفة وىي تكوف وسيمة الحركة ليذه البكتريا حيث بواسطة ىذه االسواط تتمكف البكتريا مف

استعمار انسجة المضيؼ وكذلؾ اليروب مف الحموضة العالية لممعدة واختراؽ ىذه الجرثومة لمطبقة 

لجرثومة اضافة الى ذلؾ فاف الشكؿ الحمزوني ليذه ا(.2005وآخرون ,   Trryالمخاطية ليا )المعدة(.)

وحركتيا التي تشبو فتاحة القناني كؿ ذلؾ مكف البكتريا مف مقاومة الحركة التموجية لمحتويات المعدة مما 

 (Rust  ,2008)الطبقة المخاطية والوصوؿ لمخاليا الطالئية لممعدة  راؽساعدىا عمى اخت



  Cytotoxic –ass0ciated  gene A   (Cag A)الجيف المرتبط مع سمية الخمية  3-10-2:

يعد ىذا الجيف واحدا مف عوامؿ ضراوة بكتريا المموية البوابية حيث يشفر ىذا الجيف الى بروتيف يزيد بدوره 

وآخروف  Cogoمف معدالت االلتيابات المعدية مما يقود في النياية الى تمؼ النسيج المخاطي المعدي )

،2011.) 

       Vacuolating  Cytotoxin  A  (Vac  A) الذيفاف الخموي المكوف لمفجوات 4-10-2:

ىذا الذيفاف ينتج مف قبؿ بكتريا المموية البوابية ممايزيد مف عوامؿ ضراوتيا وامراضيتيا وزيادة تسببيا 

ىذا البروتيف عمى تكويف  يعمؿ حيث (2002وآخرون ,   shourفي امراض القرح المعدية والتياباتيا )

وآخرون  Gobert)الفجوات بيف الخاليا الطالئية المعدية مما يؤدي الى موت تمؾ الخاليا وتحرر محتوياتيا 

,2003.) 
                       Outer  Membrane  Proteins    (OMP) بروتينات الغشاء الخارجي:  5-10-2

يمتمؾ الغشاء الخارجي لبكتريا المموية البوابية بروتينات ليا قابمية التصاقية مكنتيا مف االستيطاف 

(ويمكف القوؿ اف حدة امراضية ىذه البكتريا تزداد Dumrese  ,2009)واستعمار انسجة المضيؼ المعدية 

إذ ـ كبير مف قبؿ الباحثيف مف ىذه البروتينات باىتما افبوجود ىذه البروتينات الالصقة ،وقد حظيت اثن

البروتيناف يمتازاف بقابميتيما  فوىذا (Saba( بينما يدعى الثاني Baba  Adhesion)يدعى البروتيف االوؿ 

( (Host Receptorsبالمستقبالت الموجودة عمى خاليا سطح المضيؼ   ((Adhesion عمى االلتصاؽ

 (.2003وآخرون ,   Lonzniewsk)واحداث االصابة 

                        Lipopoly   Saccharide  (LPS) السكريات المتعددة الدهنية 6-10-2:

( احد مكونات الغشاء الخارجي لسطح الخمية البكتيرية والذي (LPSيعد متعدد السكريد الشحمي          

الكاربوىيدراتية الجانبية ( وذلؾ في السمسمة ( Bacterial  Adhesionsتوجد عميو الصقات بكتيرية 

(Lundin ,2004)  اف ليذه الالصقات قابمية عمى التعبير عف المستضدات المسماةLewis  b  antigen 



حيث اف ىذه المستضدات تتالؼ مف وحدات بوليميرية كاربوىيدراتية التي يعبر عنيا في جسـ    

درتيا عمى التعبير عف ىذه المستضدات بق تمتازHpyloriويمكف القوؿ اف معظـ سالالت بكتريا ,المضيؼ

(Slomiany ,2002 وىذه االلية تدخؿ ضمف عممية االلتصاؽ وىي وسيمة لمتيرب مف الجياز المناعي، )

Bacterial  Immune  Evasion  (Edward   , 2000وآخرون.) 

 

 

  H.ploriوبائية االصابة ببكتريا 11-2: 
واف نسبة انتشارىا يكوف  H.pyloriلبكتريا  IgGموجبوف ألختبار  اف اكثر مف نصؼ سكاف العالـ      

اشارت الدراسات إذ ( 2015وآخرون , Allahverdiyev)اكثر في الدوؿ النامية عنو في الدوؿ المتقدمة 

واالقتصادية لمفرد  ولعؿ ذلؾ سبب انتشار الثقافية والبحوث اف انتشار ىذه الجرثومة يعتمد عمى الحالة 

 Suerbaumواالقتصادي المتردي مع سوء الخدمات )  لثقافي في الدوؿ النامية حيث الوضع االجرثومة 

تبدا االصابة بيذه الجرثومة في مرحمة الطفولة وتكوف نسبة انتشارىا بيف االطفاؿ ، (Michetti,2002و

 ( Kusters ,2006(% )(1-10ف نسبة انتشارىاو في الدوؿ الفقيرة بينما في الدوؿ المتقدمة تك %20بنسبة 

   H.pyloriاالصابت ببكتريا طرق اوتقال12-2: 

                    Oral-Oral Transmissionانفمىي –: االوتقال انفمىي 1-12-2

فمثال مايحدث عندما تقوـ االـ  (Hadi,2011ىي مف الطرؽ االساسية النتقاؿ ىذه الجرثومة )         

لطفميا ليسيؿ عميو بمعو فيي بذلؾ تقوـ بنقؿ ىذه الجرثومو لطفميا اذا  ؤهبتقطيع الطعاـ باسنانيا ثـ اعطا

تواجدىا في  يمكفH.pyloriاف بكتريا إذ  (.Khalilian,2004و   Nasserolahei)كانت مصابة بيا 

ذلؾ فاف التجويؼ الفمي فضال عف  (2005وآخروف ، .( Kignelالمعاب وصفائح السف والتجويؼ الفمي 

النتقاؿ ىذه الجرثومة الى مواقع اخرى نتيجة النحدار ىذه الجرثومة مف المعدة  اً او مسمك اً ممر يمكف اف يكوف 

(.كذلؾ فاف استعماؿ نفس الممعقة بيف االفراد قد يؤدي Rowland,2000خالؿ عممية االسترجاع المريئي )



الممعقة في اطعاـ نفسيا واطعاـ الى انتقاؿ بكتريا المموية البوابية وبالذات ماتقوـ بو االـ مف استعماؿ نفس 

 .(2003وآخروف ،   Rochطفميا )

 

  

   Endoscopy  rout  Transmissionالنتقاؿ عف طريؽ جهاز الناظورا: 2-12-2
ىي مف الطرؽ المحتممة النتقاؿ ىذه الجرثومة مف مريض الى اخر خالؿ عممية تشخيصيـ بواسطة         

ىذا الجياز ، حيث اف انبوبة الناظور البد اف تتـ عممية تعقيميا بعد كؿ مريض وفي حاؿ عممية التعقيـ ىذه 

قد تكوف مصدرا النتقاؿ  تكوف يير كافية او يير جيدة ثـ يعاد استعماؿ ىذه االنبوبة مع مريض اخر فانيا

 Goodmanانتقاليا الى الكادر الطبي والعامميف في وحدة الناظور )فضال عف االصابة بيذه الجرثومة  

 (.Correa،2004و

          Fecal- Oral Transmissionالفموي  –نتقال البرازي أل ا3-12-2: 

الطرؽ المحتممة النتقاؿ ىذه الجرثومة حيث تنتقؿ مف البراز الى الفـ نتيجة قمة الوعي الصحي احد        

انتقاليا بيف االـ فضال عف في بعض البيئات الفقيرة ويحدث بيف االطفاؿ عادة لقمة النظافة وانعداـ التوعية 

طريقة نتيجة قمة اىتماميا بنظافتيا تمعب االـ دورا ميما في نقؿ بكتريا المموية البوابية بيذه الإذ وطفميا 

 Allakerالشخصية وبشكؿ خاص نظافة اظافرىا واستخداميا ليدىا في اطعاـ طفميا بدال مف الممعقة )

 (.2002وآخرون ,
 

   Water  Contaminated  Rout  Transmission االنتقاؿ عف طريؽ المياه المموثة:4-12-2

اف المياه المموثة بالفضالت البرازية قد تكوف مصدرا مف المصادر المحتممة النتقاؿ بكتريا          

H.pylori  ، شكؿ بتكوف المصادر المجيزة ليذه المياه يير معاممة بشكؿ صحيح او  ف( .حي2010)السممي

 Mengالمعاممة )خوذة مف مصادر المياه السطحية او االنيار يير أكاؼ او اف ىذه المياه قد تكوف م



.وقد اكدت كثير مف الدراسات والبحوث اف استيالؾ الخضراوات يير المطبوخة والتي تـ (2004وآخرون ,

وآخرون  Frashadبمياه المجاري او مياه مموثة قد تزيد مف احتمالية انتقاؿ ىذه الجرثومة ) اؤىاارو 

,2003.) 
 

                  Transmission by  Housefly  االنتقاؿ بواسطة الذباب 5-12-2:

انيا تطير ومعيا الفضالت التي تموث الغذاء إذميكانيكيا   H.pyloriفي نقؿ بكتريا  اً لمذباب دور  ف  إ      

مف الناحية النظرية وىذا االفتراض يكوف مع اكثر مناطؽ سوء الصرؼ الصحي وقمة االىتماـ بالنظافة في 

 (Jonge,2001و   Duynhoven)تمؾ المناطؽ 

  H.pyloriببكتريا طرؽ تشخيص االصابة 13-2:
مف الطرؽ لتشخيص االصابة ببكتريا المموية البوابية وكؿ نوع مف ىذيف النوعيف يشمؿ  افيوجد نوع      

عدة اختبارات اساسية حيث اف كؿ اختبار مف ىذه االختبارات لو القدرة عمى تشخيص االصابة بيذه 

 (.Nikvash،2007و Rafeey)الجرثومة 

 وهاتان الطرٌقتان هما :

               Invasive  diagnostic methods :طرؽ التشخيص المعتمدة عمى التنظير1-13-2
  

تشير طرؽ التشخيص المعتمدة عمى التنظير الى استخداـ جياز الناظور في تشخيص االصابة        

يتكوف ىذا الجياز مف انبوبة دقيقة تحوي عمى ضوء وكاميرا دقيقة في نيايتيا وعند إذ  H.pyloriببكتريا 

التشخيص يتـ ادخاؿ ىذه االنبوبة عف طريؽ الفـ حتى تصؿ الى المعدة واالثني عشر ويتـ استخداـ ىذا 

ثني يتمكف مف خالؿ ىذا الجياز تشخيص اصابة المرئ وبطانة المعدة واالإذ الجياز مف قبؿ طبيب مختص 

( ىذا في حالة تشخيص الجزء Biopsy)عشر واخذ مسحة مف تمؾ االنسجة والتي تسمى بالخزعة النسيجية 

( اما في حالة تشخيص ( Endoscopy of the upper digestive tractالعموي مف الجياز اليضمي 

في ىذه حيث  (( Endoscopy of lower digestive tractتشخيص الجزء السفمي مف الجياز اليضمي 



الحالة يتـ ادخاؿ االنبوبة مف فتحة الشرج بيدؼ تشخيص بطانة االمعاء الغميظة بكافة اجزائيا وتستخدـ 

 . اي جزء اخر مف االمعاء الغميظة عادة في تشخيص مرضى القولوف لتشخيص اصابة القولوف او

  : الفحوصات المختبرية2-13-2

         Histology  testاالختبارات النسيجية   1-2-13-2:

في ىذا النوع مف االختبارات تؤخذ الخزعة النسيجية مف المنطقة المصابة وتوضع في قنينة نظيفة             

وبعد ذلؾ ترسؿ   %10ومعقمة ومحكمة الغمؽ وحاوية عمى محموؿ الفورماليف المثبت والذي يكوف تركيزه 

بعد ذلؾ يتـ تقطيع  (2002وآخرون , Castillo –Rojas)ىذه القنينة الى المختبر لفحص النسيج المرضي 

  Gemsa)او صبغة كمزا   Hematoxylin  and Eosin  (H&E)الخزعة الى شرائح وتصبيغيا بصبغة 

stain ارات تكشؼ عف التغيرات ( ويتـ التشخيص مف قبؿ الباحث او طبيب مختص حيث اف ىذه االختب

 (.2008وآخرون ,   Al-Sulami)  H.pyloriالنسيجية او االلتيابية نتيجة االصابة ببكتريا 

                  Bacterial  Culture االستنبات الجرثومي )الزراعة البكتيرية ( 2-2-13-2:

ووضعيا في انبوبة صغيرة ومعقمة  (Biopsy)يمكف تمخيص ىذه الطريقة باخذ الخزعة النسيجية        

لنقؿ العينة الى المختبر ، وبعد وصوليا لممختبر  Tryptic soy broth ومحكمة الغمؽ وحاوية عمى وسط

تجري عممية مزجيا جيدا وزرعيا عمى وسط مالئـ لنموىا مع توفير جميع ظروؼ النمو التي تحتاجيا سواء 

رة المالئمة او يير ذلؾ وبعد ظيور النمو تجري عممية مف حيث الحاضنة الالىوائية او درجات الحرا

 (. 2004وآخرون ,  Erzin)  تشخيصيا بصبغة كراـ التقميدية 

                       Rapid  urease  test (RUT)اختبار اليوريز السريع :3-2-13-2

حسب بفي الخزعة النسيجية ،ويستخدـ    H.pyloriمف االختبارات الموثوقة لمتحري عف وجود بكتريا         

تعميمات الشركة المصنعة وذلؾ بوضع عينة الخزعة النسيجية عمى عدة الفحص وفي اماكف مخصصة ليا ، 



وتظير نتتيجة ىذا االختبار خالؿ ساعة ويعتمد عمى تغير لوف الخزعة الموضوع عمى العدة مف االصفر 

جودة في الخزعة الى  جزيئتيف امونيا  وجزيئة مف ثنائي اوكسيد الى الوردي الغامؽ نتيجة لتحمؿ اليوريا المو 

 (.2003وآخرون , Koelz)الكاربوف بفعؿ انزيـ اليوريز الذي تنتجو البكتريا بكميات كبيرة 

   PCR التفاعؿ السمسمي ألنزيـ البممرة لمكشؼ عف الجينات المحافظةاختبار 4-2-13-2:

مختبرات الوراثة الجزيئية ويمكف تعريفيا بانيا الطريؽ التي يتضاعؼ التقنية االكثر رواجا في تعد    

انزيميا خارج الجسـ مالييف المرات وىذه الطريقة تمتاز بحساسيتيا العالية في التشخيص  DNAمف خالليا اؿ

وتمتاز ىذه الطريقة بكونيا ممكنة االستخداـ مع طرؽ التشخيص المعتمدة عمى التنظير وكذلؾ مف الممكف 

والمعاب لممرضى  في البراز  Hpyloriبكتريا  DNAستخداميا دوف الحاجة لمتنظير كما في الكشؼ عف ا

 (.   Falsafi ,2009المصابيف بيا )

                        Serology  tests االختبارات المصمية 5-2-13-2:

في    H.pyloriتعتمد ىذه االختبارات الكشؼ عف االجساـ المضادة التي ينتجيا الجسـ ضد بكتريا        

.ويمكف تعريؼ االجساـ (Megraud ,2001و  Leodolter)مصؿ الشخص المصاب بيا )المريض ( 

بانيا بروتينات مناعية ليا  ((Antibodies  or Immunoglobulinsالمضادة او ما تسمى باالضداد )

)المستضد ( وتوجد خمسة انواع مف ىذه االجساـ  Antigenالقدرة عمى عمى التفاعؿ بصورة نوعية مع 

حيث اف االصابة بيذه البكتريا (.2005وآخرون , Storskrubb) IgG,IgA,IgM,IgD,IgE المضادة ىي

في   IgAو   IgGالجساـ المضادة  نوع يؤدي الى استجابة موضعية  مناعية تسبب ارتفاع في مستوى ا

 بيا لذلؾ فاف الطرؽ المصمية اثبتت كفائتيا في الدراسات الوبائية ) المصاب مصؿ الشخص

2000,YunkوRaymond ,2000.) لقد تنوعت االختبارات المصمية لمكشؼ عف االصابة ببكتريا المموية

 البوابية  ومف اشير االختبارات المستخدمة ىي :



A:عدة الخطوة الواحدة لمتحري عف الجسـ المضاد اختبار One Step H.pylori Device Kit 

(IgG) Test  

 ويتصؼ بكونو بسيطا   H.pyloriمف االختبارات المصمية المستخدمة في تشخيص بكتريا 

 بشكؿ شريط  وسريعا ويكوف متوفرا بشكؿ عدد مناعية تجاريا ، عادة يكوف ىذا االختبار

عمى االجساـ المضادة  اً لوضع مصؿ المصاب فييا ويكوف ىذا المصؿ حاوييحوي عمى حفرة 

الذي يكوف مغمفا لسطح الحفرة  المتكونة ضد ىذه الجرثومة حيث يحدث التفاعؿ مع مستضد البكتريا

الموجودة في حفرة الشريط ،وبالقرب مف الحفرة الموضوع فييا المصؿ توجد حفرة كبيرة حاوية عمى حرفيف 

بموف احمر اما في حالة النتيجة السالبة لمتشخيص  افعندما تكوف النتيجة موجبة يظير خطف  C,Tىما 

 (.2004يظير خط احمر واحد )محمد،

 

 

:B اختبار مقايسة الممتز المناعي المرتبط باالنزيـ         (ELISA) 

انو يقيس مستوى االجساـ إذ  ,H.pyloriمف االختبارات المصمية المستخدمة لمكشؼ عف بكتريا      

ويعتمد ىذا االختبار التفاعؿ الحاصؿ بيف االجساـ المضادة   ,IgA,IgM,IgGالمضادة النوعية كنوع 

النوعية الموجودة في مصؿ الشخص المصاب بيذه الجرثومة المستضد الموجود في حفر الطبؽ الخاص 

ودقتو  ية قبوال مف حيث سيولة استخدامو باالختبار ،ويمكف عد ىذا االختبار مف اكثر االختبارات المصم

 .,2007))باقر 

 : اختػبػاراػت اخػػػػػػػرى6-2-13-2

A : اختبار البرازStool  test               



( ELISAويتـ مف خالؿ جياز االليزا ) H.pyloriمف االختبارات المستخدمة لمكشؼ عف بكتريا 

او   (Nikvash ,2007و   Rafeey.)test   HPSAلمكشؼ عف مستضدات ىذه البكتريا ويعرؼ باسـ 

يمكف تشخيص ىذه الجرثومة في البراز وذلؾ بزرع عينة البراز عمى وسط مالئـ لنمو البكتريا بعد اف تتـ 

 (.2007وآخرون ,   Murray)عممية نقؿ العينة الى المختبر بوقت قصير وتخفيفيا وزرعيا 

B: (اختبار تنفس اليوريا )البولة التنفسيةUrea  Breath  Test               

مف االختبارات يير المعتمدة عمى اجراء فحص الناظور والمستخدمة في تشخيص االصابة ببكتريا        

H.pylori  (Erzin , 2004وآخرون.) الحساسيةوىذا االختبار يعد مف االختبارات الممتازة مف حيث الدقة و 

   Cirakحيث اف العينات يمكف نقميا دوف الحاجة لظروؼ خاصة )اي يمكف نقميا بصورة مباشرة لمجياز ()

يقوـ عمى اعطاء الشخص المراد تشخيص اصابتو ببكتريا المموية البوابية  اف ىذا االختبار(.2007وآخرون ,

او ذرة الكربوف  ((C14اليوريا بشكؿ محموؿ او بشكؿ كبسولة وتكوف ىذه اليوريا معممة بذرة الكربوف المشع 

ففي حاؿ اصابة الشخص بيذه الجرثومة فاف انزيـ اليوريز الذي تنتجو ىذه البكتريا  ((C13يير المشع 

 C13)( )Murrayبكميات كبيرة يقوـ بتحميؿ اليوريا الى امونيا وثنائي اوكسيد الكربوف المعمـ بذرة الكربوف 

 (.2007وآخرون ,

بعد ذلؾ يجمع ىواء الزفير الحاوي عمى االمونيا وياز ثنائي اوكسيد الكربوف في قناني محكمة الغمؽ ثـ 

 (.Stenstrom,2008يقاس نشاطو االشعاعي بجياز المطياؼ )
 

:C اختبار الكشؼ عف االجساـ المضادة لبكتريا H.pylori  في انهؼاب . 

Test Detection of  H.pylori  Antibodies  in Saliva                                                         
    

االجساـ المضادة المعابية تفرز خالؿ االستجابة المناعية لالصابة بيذه البكتريا ،حيث تستخدـ عدة       

في المعاب ،وتتـ عممية جمع المعاب مف خالؿ وضع بصاؽ  IgGتجارية لمكشؼ عف الجسـ المضاد 



جياز خاص المريض في انبوبة نظيفة ومعقمة ومحكمة الغمؽ ،ولمحصوؿ عمى نتائج افضؿ يكوف باستخداـ 

 Malatyمصمـ لمحصوؿ عمى المعاب مف المثة ولكف ما يؤخذ  عمى ىذا االختبار عدـ كفاية حساسيتو )

 (.2000وآخرون ,
 

:D اختبار الكشؼ عف االجساـ المضادة لبكتريا H.pylori    في انبىل 

Test  Detection of  H.pylori Antibodies in Urine                                                    

فػػػػػػي البػػػػػػوؿ  IgGيمكػػػػػػف فػػػػػػي ىػػػػػػذا االختبػػػػػػار الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف االجسػػػػػػاـ المضػػػػػػادة النوعيػػػػػػة مػػػػػػف نػػػػػػوع 

بتراكيػػػػػػػػز منخفضػػػػػػػػة ،ويمكػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتخاـ جيػػػػػػػػاز االليػػػػػػػػزا فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا االختبػػػػػػػػار واالختبػػػػػػػػار السػػػػػػػػريع المصػػػػػػػػمي 

(Leodolter   ، حيػػػػث تكػػػػوف حساسػػػيتو 2003وآخػػػروف.)ذلػػػػؾ عمػػػػى  ( ويعتمػػػد% (89.7-93.3

،ولكػػػػػف عينػػػػػات االدرار اليمكػػػػػف  IgGتركيػػػػػز او وجػػػػػود الجرثومػػػػػة حيػػػػػث يكػػػػػوف متػػػػػاثر بمسػػػػػتوى عػػػػػاؿ مػػػػػف 

تجميػػػػػدىا بسػػػػػبب تكسػػػػػر البػػػػػروتيف بػػػػػدرجات الحػػػػػرارة المنخفضػػػػػة لػػػػػذلؾ يجػػػػػب التعامػػػػػؿ مػػػػػع عينػػػػػات االدرار 

  Murry)وىػػػػي جديػػػػدة لػػػػذلؾ لػػػػـ يحقػػػػؽ ىػػػػذا االختبػػػػار الحساسػػػػية المثمػػػػى المطموبػػػػة لالختبػػػػار الروتينػػػػي 

  (.2007وآخروف ،

Probiotic:14-2  

 Lilly (،وقد اطمؽ الوؿ مرة مف قبؿ المعزز الحيوييعني حرفيا )  Probioticاف مصطمح       

( وقد استخدـ لوصؼ المواد التي تنتجيا الكائنات الوحيدة الخمية )االبتدائيات  (1965عاـ  Stillwellو

يطمؽ عمى االحياء    Probiotic(لتحفيز نمو الكائنات الحية االخرى ،وفي ىذه االياـ اصبح مصطمح 

لمضيؼ المجيرية يير المرضية كالبكتريا والخمائر والتي عند تناوليا تكوف قادرة عمى الوصوؿ الى امعاء ا

.او يمكف تعريفيا بانيا ( De Vrese,2001و  Schrezenmeirباعداد كافية لمنح فوائد صحية لممضيؼ )

مادة حية ميكروبية تكوف ذات تاثير مفيد عمى المضيؼ مف خالؿ تحسيف التوازف الميكروبي المعوي 

(Amin , 2009وآخرون.) 



 ع استخدامها هً :البكتٌرٌة )المعزز الحٌوي(التً ٌشٌ Probioticمن اشهر 

  Streptococcus  ،Lactoccus lactis،بكتريا   Lactobacillusانواع مختمفة مف البكتريا الممبنة 

تمنح عددا مف   Probiotic(.اف 2012وآخرون ,  Morrow)  Enterococcusوبعض انواع بكتريا 

مف خالؿ االطعمة الحاوية عمييا   Probioticالتاثيرات الصحية المفيدة لالنساف والحيواف ،حيث اف تناوؿ 

يحفز نمو الكائنات الحية الدقيقة المفيدة ويقمؿ مف كمية مسببات االمراض وبالتالي تحسيف التوازف الميكروبي 

 ( Chiang,2012و  Cross,2002)المعوي لممضيؼ وخفض مخاطر االصابة بامراض المعدة واالمعاء 

   Abriouel)تشمؿ فوائدىا ايضا تعزيز العناصر الغذائية والوقاية او الحد مف انتشار الحساسية في االفراد 

(.كما تمعب ىذه البكتريا العالجية دورا ميما في عالج مرض عدـ تحمؿ الالكتوز ،حيث 2012وآخروف ،

كتوز )عبد الحسف البكتيري عمى سكر الال B-D-galactosidaseتعمؿ عمى زيادة فعالية انزيـ 

ايضا انيا مضادة لمطفرات ،مضادة لمتسرطف ،نقص كولستروؿ الدـ  Probiotic(.ومف فوائد 2009،

كما انيا (.Chiang,2012،خافضة لمضغط ،مكافحة لمرض ىشاشة العظاـ ،واثار التغيرات المناعية )

لوف والكبد وكذلؾ االمساؾ تخفؼ مف اعراض امراض االمعاء االلتيابية واضطراب االمعاء والتياب القو 

 (.2008وآخرون   Pradoالمرضي والحد مف خطر سرطاف الثدي )

اف بكتريا حامض الالكتيؾ ىي احياء موجبة لصبغة كراـ والتي يمكف اف يتـ تطبيقيا في وظائؼ طبية       

(.لقد تـ عزؿ وتشخيص بكتريا حامض الالكتيؾ  Schilinger ,2002و   Holzapfel)وبيطرية 

انيا إذ بالغ االىمية في صناعة االلباف ومنتجاتيا  اً انيا تمعب دور إذ يراض العممية والتجارية استخداميا لألو 

نتاج ولقد استغمت البشرية ىذه البكتريا منذ االالؼ السنيف ألSanders ,2000)تعطييا النكية المميزة )

تغيرات مريوبة في الطعـ والنكية والقواـ وزيادة مدة منتجات االلباف المخمرة تقميديا بسبب قدرتيا عمى احداث 

و العديد مف الدراسات ذكرت اف افضؿ مثاؿ لتقديـ  (Hawaz ,2014الصالحية لممنتجات الغذائية )

Probiotic  لباف ،الزبادي ،الجبف ،ومنتجات االلباف بكتريا حامض الالكتيؾ  ىي منتجات الحميب كاأل



لالكتيؾ موجودة بشكؿ فريد في ظيارة االمعاء والجياز اليضمي واستخداميا واف  بكتريا حامض ا االخرى ،

التقميدي في االطعمة المخمرة ومنتجات االلباف بدوف مشاكؿ ممحوظة لممحافظة عمى سالمة ىؤالء االفراد 

(Pangallo  , 2008وآخرون) وقد اشارت الدراسات بانو يمكف استخداـ ىذه البكتريا العالجية في منع.

 Lactic acidمف خالؿ قدرة ىذه البكتريا العالجية عمى انتاج حامض الالكتيؾ  H.pyloriصابة ببكتريا اال

وآخرون  Mercenier)االنساف  في H.pyloriوخفض فعالية انتاج انزيـ اليوريز المنتج مف قبؿ بكتريا  

  Lactobacillusمف المبف الرائب اال وىي بكتريا   Probiotic(.لذلؾ يمكف عزؿ نوع مف 2002,

acidophilus  بكتريا ودراسة تأثيرىا عمى واستخداميا مختبرياHelicobacter  pylori  (Hoque  

 (.Hristova ,2013; 2010وآخرون 

 

 على الجهاز المناعً    Probioticsتأثٌر  15-2:

مػػػػػف مسػػػػػممات يعتبػػػػػر اىميػػػػػة الفعػػػػػؿ المنػػػػػاعي والػػػػػتحكـ فػػػػػي نمػػػػػو الميكروبػػػػػات فػػػػػي القنػػػػػاة اليضػػػػػمية        

(مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ التػػػػػػػأثير عمػػػػػػػى األجيػػػػػػػزة المناعيػػػػػػػة نفسػػػػػػػيا  Probioticsالتػػػػػػػأثير لمبكتريػػػػػػػا الداعمػػػػػػػة الحيويػػػػػػػة )

(Arunachalam وGill ،2000  ولقػػػػػػػػد اوضػػػػػػػػحت الكثيػػػػػػػػر مػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػات اف تنػػػػػػػػاوؿ البكتريػػػػػػػػا المفيػػػػػػػػدة)

خاصػػػػػة بعػػػػػد التعػػػػػرض لمضػػػػػغوط وبعػػػػػد اجػػػػػراء العمميػػػػػات الجراحيػػػػػة وفػػػػػي حػػػػػاالت سػػػػػوء التغذيػػػػػة أو نقػػػػػص 

التغذيػػػػػػة يػػػػػػؤدي الػػػػػػى تنشػػػػػػيط الجيػػػػػػاز المنػػػػػػاعي الشخصػػػػػػي ، كمػػػػػػا أثبتػػػػػػت الدراسػػػػػػات الطبيػػػػػػة اف األسػػػػػػتمرار 

(يقمػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف معػػػػػػػػدؿ ا صػػػػػػػػابة  Probioticsلبكتريػػػػػػػػا الصػػػػػػػػديقة )فػػػػػػػػي تنػػػػػػػػاوؿ األيذيػػػػػػػػة المحتويػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى ا

بػػػػػػاألمراض المعديةنتيجػػػػػػة لتنشػػػػػػيط الجيػػػػػػاز المنػػػػػػاعي فػػػػػػي األنسػػػػػػاف وباألضػػػػػػافة الػػػػػػى ذلػػػػػػؾ فػػػػػػ ف األيذيػػػػػػة 

الحيويػػػػػػػة الحاويػػػػػػػة عمػػػػػػػى البكتريػػػػػػػا الصػػػػػػػديقة تعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػى تنشػػػػػػػيط المناعػػػػػػػة الطبيعيػػػػػػػة  إذ وجػػػػػػػد اف تغذيػػػػػػػة 

لمػػػػدة ثالثػػػػة اسػػػػابيع ادى الػػػػى زيػػػػادة نشػػػػاط  probioticالت ا نسػػػػاف عمػػػػى لػػػػبف متخمػػػػر يحتػػػػوي عمػػػػى سػػػػال



ووجػػػػد أف عمميػػػة التخمػػػػر تػػػؤدي الػػػػى إنتػػػاج ببتيػػػػدات نشػػػطة مناعيػػػػًا   Macrophagesالخاليػػػا الممتيمػػػة 

 (.Gill ،2000و Arunachalamتمعب دورًا ميما في تحفيز الجياز المناعي )

احػػػدًا مػػػف اىػػػـ ميػػػاـ البكتريػػػا الصػػػديقة ( و  Immune  stimulationيعػػػد الحػػػث المنػػػاعي )          

(Probiotic  ففػػػػػي تجربػػػػػة اجػػػػػرت عمػػػػػى ا نسػػػػػاف حيػػػػػث تػػػػػـ تغذيػػػػػة)يػػػػػراـ مػػػػػف  450حالػػػػػة عمػػػػػى   24

الزبػػػػػػػػػادي يوميػػػػػػػػػًا لمػػػػػػػػػدة أربعػػػػػػػػػة أشػػػػػػػػػير أظيػػػػػػػػػرت نتائجيػػػػػػػػػا زيػػػػػػػػػادة مسػػػػػػػػػتويات انتػػػػػػػػػاج المركػػػػػػػػػب المنػػػػػػػػػاعي 

Interferon-y  مناعيػػػػػة ومركباتيػػػػػا المختمفػػػػػػة ممايشػػػػػجع البحػػػػػث العممػػػػػي مسػػػػػػتقباًل عمػػػػػى إيجػػػػػاد العالقػػػػػػة ال

 (. Agrawal,2005بالدعـ الحيوي )

تعمػػػػؿ عمػػػػى تنظػػػػيـ  آليػػػػة الجيػػػػاز المنػػػػاعي مػػػػف خالليػػػػا تأثيرىػػػػا فػػػػي   probioticعميػػػػو يمكػػػػف القػػػػوؿ اف 

 عدة جوانب مناعية منيا :

 Gasserokineتحفيػػػػػز األسػػػػػتجابات المناعيػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ افػػػػػراز مػػػػػواد محفػػػػػزة لمجيػػػػػاز المنػػػػػاعي مثػػػػػؿ ●

(Kitazawa ، 2002وآخروف .) 

( مػػػػػف خػػػػػالؿ عمميػػػػػا 2006عمػػػػػى تمطيػػػػػؼ وتنظػػػػػيـ الجيػػػػػاز المنػػػػػاعي )النمػػػػػر ، probioticكػػػػػذلؾ تعمػػػػػؿ ●

 عمى :

 الساري في الدورة الدموية .  IgAػػػ زيادة مستويات الكموبيف المناعي نوع 

 البمعمية .ػػػ زيادة آليات المناعة يير األنتقائية ومثاؿ عمى ذلؾ زيادة نشاط الخاليا 

ػػػػػػػػػ اسػػػػػػتعمارىا لمقنػػػػػػاة اليضػػػػػػمية السػػػػػػفمى )القولػػػػػػوف ( ممػػػػػػاينتج عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ متانػػػػػػة وظيفػػػػػػة الحػػػػػػاجز الػػػػػػدفاعي 

 لمألمعاء ويستفاد مف ىذه الخاصية في استطبابات حاالت فرط الحساسية لألطعمة .



(او ماتسػػػػػػمى  Monokinesػػػػػػػػػ تعمػػػػػػؿ العصػػػػػػيات الممبنػػػػػػة محرضػػػػػػات قويػػػػػػة الػػػػػػى عوامػػػػػػؿ وحيػػػػػػدة الحركػػػػػػة )

( ، إذ لػػػػػػوحظ اف تنػػػػػػاوؿ حميػػػػػػب متخمػػػػػػر حػػػػػػاو  عمػػػػػػى  pro- interferonesعوامػػػػػػؿ قبػػػػػػؿ انترفيػػػػػػروف )

 Interferon) 2( وانترفيػػػروف Interferon 1)1عصػػػيات ممبنػػػة يتسػػػبب فػػػي زيػػػادة انتػػػاج انترفيػػػروف 

 Interferon 4( وبمسػػػػػػػتويات عاليػػػػػػػة لكنيػػػػػػػا تعمػػػػػػػؿ فػػػػػػػي بعػػػػػػػض األحيػػػػػػػاف عمػػػػػػػى تقميػػػػػػػؿ انتػػػػػػػاج  2

   Crossوذلػػػػؾ يعتمػػػػد عمػػػػى نػػػػوع سػػػػاللتيا ) Allerginلمحرضػػػػاف ب ليػػػػة أرجػػػػيف ا   Interferon 5و

 (. 2001وآخروف ،

فػػػي حػػػيف  Interleukin 8 (IL-8)ػػػػػػ اف تنػػػاوؿ جػػػرع عاليػػػة مػػػف العصػػػيات الممبنػػػة تزيػػػد مػػػف مسػػػتويات 

بيا وتكسػػػػ   8تنػػػاوؿ ذات الممبنػػػػة ولكنيػػػػا ميتػػػػة ) بعػػػػد معالجتيػػػػا حراريػػػػًا ( تقمػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتويات انترلػػػوكيف 

 (. 2005وآخروف ،   Zhangبذلؾ تأثير ضد األلتيابات )

اضػػػػػػافة الػػػػػػى فعميػػػػػػا المميػػػػػػت   +CD56عمػػػػػػى زيػػػػػػادة اعػػػػػػداد الخاليػػػػػػا الممفاويػػػػػػة نػػػػػػوع  probioticػػػػػػػػػػ تعمػػػػػػؿ 

 (.2006لمسرطانات . )النمر ،

مناعػػػػػة عمػػػػػى التػػػػػأثيرات الضػػػػػارة بمػػػػػايعرؼ بال probioticػػػػػػػػػ عنػػػػػد المسػػػػػػػنيف تتغمػػػػػب األيذيػػػػػة الحاويػػػػػة عمػػػػػى 

 (2001وآخروف ، Gillالخموية المسنة .)

ػػػػػػػػ تشػػػػػير احػػػػػدى الدراسػػػػات الػػػػػى امػػػػػتالؾ الجرثومػػػػة الممبنػػػػػة تػػػػػأثير تضػػػػادي الػػػػػى فػػػػػرط االرجيػػػػة بفعػػػػػؿ القػػػػػراد 

 (2002وآخروف ، Pochardممايرجح فعاليتيا في الوقاية او معالجة امراض الحساسية )

 LAB)  )Lactic  acid  Bacteria                بكتريا حامض الالكتيؾ:16-2

( ذات اىمية كبيرة باعتبارىا مفيدة وواسعة االنتشار LABتعد بكتريا حامض الالكتيؾ )حمض المبف ( )      

تعرفيا في البيئة وقد بداء باستخداـ ىذه البكتريا النتاج الحموضة اثناء تصنيع منتجات االلباف المتخمرة قبؿ 

 LABة حرارة الغرفة عدة ساعات يتـ خالليا تكاثر بكتريا حامض المبف ، حيث كاف الحميبب يترؾ في درج



العمؿ  ( ،استمر2008( الموجودة فيو عادة ،ثـ يستخدـ في تصنيع االلباف واالجباف المتخمرة )المريري ،(

اف البادىء الواجب استخدامو في  1919عاـ   Bailyو  Hammerعمى ىذا النحو حتى اثبت العالماف 

انتاج مشتقات لبنية ذات طعـ ونكية مريوبيف يجب اف يحتوي عمى نوعيف مف البكتريا : االوؿ ينتج حامض 

وآخرون   Ayadالالكتيؾ ،في حيف الثاني قادرا عمى انتاج االحماض التي تمنح الطعـ المميز والنكية )

القواـ المناسب لمنتجات االلباف المتخمرة فانيا ترفع القيمة دور البادئات في اعطاء فضال عف   (2003,

)بكتريا حامض الالكتيؾ ( تقع LABواف (.Beyati,2004و Aslimالغذائية والصحية ليذه المنتجات )

او   Rodوتكوف ذات شكؿ عصوي Streptococcaceae و   Lactobacillaceaeضمف عائمتيف ىما :

وتعني   Lacسمية الحامض بيذا االسـ فقد جاء مف الكممة الالتينية ، اما عف سبب ت  Cocciشكؿ كروي 

( ،حيث اف الحميب الطبيعي تتحوؿ فيو الحموضة بفعؿ االحياء المجيرية الموجودة فيو بصورة (Milkحميب 

،  Lactate)سكر الحميب ( الى Lactoseطبيعية حيث تعمؿ ىذه الكائنات عمى تحويؿ سكر الالكتوز 

كناتج  رئيسي لتخمر السكريات يمكف اف نطمؽ عمييا بكتريا   Lactateقوؿ اف اي بكتريا تنتج وعميو يمكف ال

 Lactobacillusاما اىـ االجناس التابعة لبكتريا حامض الالكتيؾ تكوف :.( (LABحامض الالكتيؾ 

,Bifodobacterium ,Lactococcus ,Leuconostoc ,Enterococcus 

,Aerococcus,Streptococcus ,Tetragenococcus,Oenococcus) , (2008)اتراهٍم 

    Lactobacillus جنس:1-16-2

يعد ىذا الجنس احد االجناس التابعة لبكتريا حامض الالكتيؾ ويضـ ىذا الجنس مجموعة مف          

االنواع البكتيرية المتنوعة وراثيا وفسيولوجيا مف شكؿ قضيبي ، موجبة لصبغة كراـ ، يير مكونة 

وانواع ىذه البكتريا تكوف سالبة النزيـ الكاتميز ،اليفة اليواء القميؿ ( Frank,2001و(Hassanلمسبورات

Microaerophilic   او اختيارية الىوائيةFacultative anaerobic (Vernoux، كما 2003)وآخروف

ة ، وكذلؾ بامكانيا المعيشة تمتاز ىذه البكتريا بكونيا يير متحركة وتحتاج لنموىا الى متطمبات يذائية  معقد



اي انيا قادرة عمى المعيشة في ظروؼ بيئية حامضية الى متعادلة ولكف  (7-4)يتراوح بيف pHفي مدى مف 

ذلؾ فاف ىذه البكتريا تتواجد بشكؿ مفرد او بييئة سالسؿ فضال عف ( ، (6.0(المثمى لنموىا ىي (PHدرجة 

(.وتستخدـ Feltham ،2003و   Barrow)( درجة مئوية (37، اما عف درجة الحرارة المثمى لنموىا فيي 

ىذه البكتريا عمى نطاؽ واسع في انتاج االيذية المخمرة ، ومعترؼ بيا عموما بانيا كائنات امنة حيث يمكف 

(.في الصناعات الغذائية يمكف 2009ماف في التطبيقات الطبية والبيطرية )عبد الحسف، أاستخداميا ب

، وتعد مف االحياء المجيرية البشرية اي انيا تعيش في جسـ  ءيا عمى نطاؽ واسع كبوادىاستخداـ ىذه البكتر 

 Holzapfelكانت في الجياز اليضمي ، الميبؿ ، االدرار واماكف  اخرى في جسـ االنساف )أاالنساف سواء 

اه وكذلؾ مي (2009وآخرون ,Aminتواجدىا في النباتات كالخضراوات ) فضال عف  (2001وآخرون , 

وآخرون    Mirlohi تـ عزليا مف براز االطفاؿ الرضع وحديثي الوالدة ) و (2008الجاري)ابراىيـ،

.وفي الحميب الخاـ ومنتجات تخمر االلباف كالزبد ،الجبف ،المبف الرائب وييرىا حيث اف العصيات (2008,

المبنية تكوف موجودة بصورة طبيعية او تضاؼ عمدا السباب تكنموجية او لتوليد فائدة صحية لممستيمؾ 

Vernoux). , 2003وآخرون) 

 (Probioticجؿ الحياة )أيعد المبف الرائب اكثر االطعمة المتخمرة المعروفة الحاوية عمى بكتريا مف       

(.لذلؾ Russell،2004و Lactobacillus ()Oskar)ات المبنية ومف اىـ ىذه البكتريا المفيدة بكتريا العصي

(يعتقد مف الناحية 2007وآخرون ,Egan)اصبحت عادة استيالؾ المبف مرتبطة بطوؿ عمر سكاف البمقاف 

الصحية اف ابتالع خاليا حية لبعض االنواع والسالالت مف البكتريا المفيدة مف العصيات المبنية بكميات 

(،مثؿ الحفاظ عمى  Tannock ,2004)كافية لمنح العديد مف االثار الفسيولوجية المفيدة عمى المضيؼ 

وآخرون  Gardiner )ابات والتيابات معويةالجراثيـ المعوية الصحية والمتوازنة والحد مف حدوث اص

تعمؿ ىذه البكتريا عمى تعزيز الحالة الصحية لممستيمؾ وتدخؿ في الصناعات الغذائية بصورة امنة (.2002,

وصناعة االدوية وتعزز دور المضادات الحيوية فضال عف انتاج حامض الالكتيؾ )المبنيؾ ( الذي يمنع نمو 



رى المرضية التي تسبب اصابة الجياز اليضمي والمحافظة عمى صحة قناة الكائنات الحية الدقيقة االخ

ذلؾ فانو يكوف  فضال عف(.2010وآخرون , Hoqueالصفراء ومقاومة حموضة المعدة )العصير المعدي ()

ليذه العصيات المبنية تاثير ايجابي عمى الفمورا المعوية البشرية وتخفؼ مف حالة عدـ تحمؿ الالكتوز ايضا 

الى انيا تعمؿ عمى منع زيادة نسبة الكوليستروؿ في جسـ االنساف  وتحفز الجياز المناعي وتعمؿ  اضافة

  Sha)كمضاد لسرطاف القولوف وتمنع اثار االصابة بمرض كروف وحاالت التياب القولوف الطفيمي 

عرفت اقدـ منتجات (.Vanderhoof ,2001( وكذلؾ تخفؼ مف اثار الحساسية )Gayathri ،2012و

وآخروف  (Hoqueتخمر الحميب في بنغالدش والتي استيمكت مف قبؿ قطاعات واسعة مف السكاف 

،2010.) 

مجموعة متنوعة مف االنواع البكتيرية تصؿ الى اكثر مف  Lactobacillusيضـ جنس العصيات المبنية      

 (2005وآخروف ،  Rodasنوع وتقسـ الى ثالثة مجاميع رئيسية)- 110

  -A المبنية المتجانسة التخمر اجبارياالعصيات Obligate  homofermentative lactobacilli 

 التي تخمر السكريات السداسية الى حامض الالكتيؾ )حامض المبنيؾ (.

 

B- العصيات المبنية غير المتجانسة التخمر اختياريا Facultative  heterofermentative  

lactobacilli   

)حامض المبنيؾ ( فقط او حامض المبنيؾ مع حامض  Lactic acidالتي تخمر السكريات السداسية الى 

 الخميؾ وحامض الفورميؾ وكحوؿ االيثانوؿ بوجود كمية محدودة مف الكموكوز 

C- العصيات المبنية غير متجانسة التخمر اجباريا Obligate  heterofermentative  

lactobacilli     



التي تخمر السكريات السداسية حامض المبنيؾ وحامض الخميؾ وكحوؿ االيثانوؿ وياز ثنائي اوكسيد       

 الكاربوف وكذلؾ تخمر السكريات الخماسية ايضا .

  Lactobacillus  acidophilus بكتريا2-16-2 :  

المفيدة او الصديقة لالنساف تعد ىذه البكتريا احد انواع بكتريا حامض الالكتيؾ وىي مف البكتريا         

والحيواف وتمتاز بكونيا موجبة لصبغة كراـ، عصوية او قضيبية الشكؿ ،تتواجد بشكؿ مفرد او بييئة سالسؿ 

(.اما عف ابعاد ىذه Peh،2014و Pyarطويمة او قصيرة ، وتكوف يير متحركة ويير مكونة لمسبورات )

 Ray( مميمايكروف قطرا )(0.59-0.50طوال و ( مميمايكروف(5.49-2.02الخمية البكتيرية فتبمغ 

اف ىذه البكتريا تكوف سالبة النزيـ الكتاليز حيث انيا يير قادرة عمى تحميؿ بيروكسيد  و (،2001,

اما مف حيث قدرة ىذه البكتريا عمى (.Peh,2014و Pyarتحرير ياز االوكسجيف )H2O2 الييدروجيف 

تخمر كؿ مف سكر المالتوز والسكروز والكموكوز والالكتوز تخمر السكريات فانيا مخمرة لمسكريات فيي 

وآخرون  Murryانيا يير مختزلة لمنترات )فضال عف لكنيا التستطيع تخمير سكر االرابينوز والسوربيتوؿ ، 

( يتراوح بيف (pH.كما اف ليذه البكتريا القدرة عمى المعيشة في مدى واسع مف االس الييدروجيني (2003,

يمكنيا المعيشة والنمو تحت ظروؼ حامضية الى متعادلة ، اما بالنسبة لظروؼ التيوية فانيا اي انو (4-8)

انيا تكوف اليفة اليواء القميؿ او اختيارية الىوائية  . إذتتمكف مف المعيشة تحت ظروؼ ىوائية او الىوائية

(Ray ,2001. )المعيشة في تراكيز ممحية مختمفة اما عف درجة  تمتاز ىذه البكتريا بكونيا تتمكف مف و

 (.Peh,2014و  Pyar)   ( درجة مئوية( 37الحرارة المثمى لنموىا فتكوف 

  القابمية التثبيطية لبكتريا حامض الالكتيؾ:3-16-2

ويمكف تعريؼ ىذه ( (Bacteriocinتعود قدرة ىذه البكتريا التثبيطية الى انتاجيا مادة البكتريوسيف         

المادة بانيا مركبات حيوية وىي  مادة بروتينيو او ببتيدية يتـ تصنيعيا بالرايبوسومات تنتجيا بعض االنواع 



.  تكوف ليا (2001وآخرون ,   Ribosomally  synthesized  antimicrobial).  (.)Juneالبكتيريو 

لبكتيرية المشتركة معيا بنفس البيئة المالئمة لكمييما ، واف قابمية تثبيطية ضد االنواع القريبو منيا او االنواع ا

ىذه المادة المضادة لمبكتريا تنتجيا الخمية في نياية الطور المويارتمي لنموىا نتيجة الفرازات خارج خموية 

Delgado  ). ، لمبكتريوسينات التي تنتجيا البكتريا                    (.2001وآخروف

الموجبة لصبغة يراـ اىمية كبيرة في الصناعات الغذائية وذلؾ المكانية استخداميا في حفظ االيذية لحمايتيا 

(.وبصورة 2002وآخروف ،   Soomro)مف االحياء المجيرية الضارة بدال مف المواد الحافظة الكيميائية 

ليا تاثير تثبيطي تجاه البكتريا القريبة الصمة    L.acidophilusنتجيا بكتريا عامة فاف البكتريوسينات التي ت

تـ عزؿ ىذه البكتريا  إذ (2005منيا او البعيدة عنيا وخاصة البكتريا السالبة لصبغة يراـ )العبدلي ،

L.acidophilus  اه تغير حديثا مف مصادر بشرية النتاج البكتتريوسينات والتي تكوف ذات ثبوتية عالية تج

او مف  االس الييدروجيني  وتغير درجات الحرارة والتي تعمؿ عمى تثبيط االحياء المجيرية التي مف جنسيا

وتنتج بكتريا  (2003وآخرون ,  Yamatoييرىا وتسمى البكتريوسينات باسـ البكتريا المنتجو ليا عادة )

حامض الالكتيؾ انواع متعددة مف البكتريوسينات والتي تكوف فعالو ضد االحياء المجيرية المرضية ، وعمى 

الريـ مف تعدد انواعيا اال اف ىنالؾ صفات عامة تشترؾ بيا جميعا منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر انيا 

يطية ضد االنواع القريبو مف البكتريا التي تنتجيا او مواد بروتينية تتكوف مف سالسؿ ببتيدية ليا قابمية تثب

( حامض اميني ،وتكوف ذات (50-30مشتركة معيا في نفس البيئة  تتراوح اعداد احماضيا االمينية مابيف 

 ((Magnusson ,2003كيمو دالتوف ،وىي موجبة الشحنة  (10-3)اوزاف جزيئية يتراوح مابيف 

 اوىاع انبكتريىسيىاث 

 : الثنترٌىسٍىاخ المىتجح مه قثل تنترٌا حامض الالمتٍل هًاهم اوىاع 

●Lacticin      الذي تنتجو  بكتريا  Lactobacillus  acidophilus 



●Lactococcin   الذي تنتجو بكتريا Lactococcus  .lactis 

●Plantaricin    الذي تنتجو بكتريا Lactobacillus  plantarum  

●Reutric in    بكتريا الذي تنتجو Lactobacillus  reuteri 

●Acidocin   الذي تنتجو بكتريا Lactobacillus  acidophilus 

●Nisin    الذي تنتجو بكتريا Lactococcus  lactis 

اف ىنالؾ انواعا اخرى مف البكتريوسينات الدائرية التي تنتجيا ( 2008وآخرون ,   Maqueda) كما اشار

 -منيا :  البكتريا الموجبة لصبغة يراـ

●enterocin     الذي تنتجو بكتريا Enterococcus  faecalis   

●gassericin     الذي تنتجو بكتريا Lactobacillus  gasseri      

●uberolysin     الذي تنتجو Streptococcus  uberis    

●Subtilosin     الذي تنتجو بكتريا Bacillus  subtilis  

الحظ اف لبكتريا يالحظ انو يمكف لنوع واحد مف البكتريا انتاج نوعيف مف البكتريوسينات ، كذلؾ ي

L.acidophilus   اف و  ،تثبيطية تجاه البكتريا المرضية نوعيف مف البكتريوسينات التي تكوف ذات فعالية

 Yang,2000االنزيمات )نمط عمميا يعتمد عمى تثبيط بناء الحامض النووي ،بناء البروتينات ، فعاليات 

 اف القابمية التثبيطية ليذه البكتريا تعود لعوامؿ اخرى فضال عف البكتريوسينات منيا :و  (Brogden,2005و

الحوامض العضوية كحامض الخميؾ والالكتيؾ ، عدـ انتاجيا النزيـ الكتاليز مما يؤدي الى تراكـ 

الكاربوف الذي تنتجو البكتريا مف خالؿ تخميرىا  بيروكسيد الييدروجيف في وسط التفاعؿ ، ثنائي اوكسيد



لمسكريات، فضال عف مركب الداي استيؿ الناتج مف تخمر السكريات والمسؤؤؿ عف اعطاء النكية المميزة 

لمنتجات االلباف والذي لو دور اساسي في تثبيط نمو البكتريا السالبة والموجبة لصبغة يراـ )العبيدي 

،2006.) 

بصورة خاصة   L.acidophilusى تعزز مف القابمية التثبيطية لبكتريا ر عوامؿ اخكؿ ىذه العوامؿ و 

 Sunanliganon;2012وآخروف،(H.pylori   :Yangولبكتريا حامض الالكتيؾ بصورة عامة لبكتريا 

 (Chen ،2010و Chen; 2012وآخروف ،
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  Materials  and  Methodsالمواد وطرق العمل   – 3

 : األجهزة المستخدمة في الدراسة .1-3

 . ( الجراء تجارب الدراسة3-1استخدمت االجيزة االتية الموضحة في الجدوؿ )

 .، والشركة المنتجة ، المنشا المستخدمة ألجراء تجارب الدراسة : االجهزة(3-1)جدوؿ 

 الشرمح المصىعح والمىشا                               اسم الجهاز                   

       Autoclave                                                      Human Lab (Korea ) المؤصدة

        

  Anaerobic Jar                                       Memmert(GERMANY)  حاضنة الىوائية

         

                   Refrigeratore                                                     Beko(turkey) ثالجة

            

              Sensitive  balance                                    Kern (Germany) ميزاف حساس

            



              Water Distillator                                Lab tech(Korea) تقطير الماءجياز 

       

    Compound light Microscope           مجير ضوئي مركب

                                     

Olympus(JAPAN)           

        

                         Electric Oven                                          Memmert فرف كيربائي

        

      pH-meter                                 Walk Lab (Malaysia) مقياس االس الييدروجيني

        

               Balance                                                               Kern(Germany) ميزاف

       

           Water bath Hettich(Germany)                                               حماـ مائي

       

 U-V Cabinate                    USA كابينة االشعة فوؽ البنفسجية

 Vortex                                                             Labcco(Germany)مازج

 Laptop                                                          China حاسبة

 

 Washing  micro ELISA  system Orgnan / teknika /USA  جياز الغسؿ الدقيؽ لالليزا

 Reading  micro  ELISA  system  Orgnan / Biotec / USA جياز القراءة الدقيؽ لالليزا

 Anti-H.pylori   De-medi-tec /Germanyلبكتريا لمتحري عف الضدات النوعية  ELISAعذج 

 Centrifuge                     Hettich /Germany المركزيجهاز الطرد 

         Beko- Turky (-20مجمدة )

   

  

 األدوات المختبرٌة  : 2-3

 (3-2المختبرية اآلتية والموضحة في الجدوؿ )استخدمت  األدوات 

 : األدوات  المختبرية المستخدمة إلجراء تجارب الدراسة، الشركة المنتجة ،المنشأ 3-2جدوؿ 

 الشركة المنتجة ، المنشأ األدوات المستخدمة
       petri dish plastic اطباؽ بالستيكية

  
AFMA(Jordan) 



 Glass flask  AFMAدوارؽ زجاجية بأحجاـ مختمفة 

 Plastic test tube  AFMAانابيب اختبار بالستيكية 

 Slides                       Slibrand (China)شرائح زجاجية 

 Glass cylinder         AFMAاسطوانات زجاجية 

 Loop                                 KD SURGICALS,INDIAلوب 

 Glass cylinder            AFMAكؤوس زجاجية 

ماصات اوتوماتيكية ذات احجاـ مختمفة 
 مميمايكرولتر 20,100,1000

Slamed / Germany 

 Bioneer –Korea انابيب بالستيكية دقيقة 

 

 

 

 في اجراء تجارب الدراسة :اآلتية استخدمت االوساط الزرعية 

 : االوساط الزرعية ، الشركة المصنعة ليا ، ومنشاىا .3-3جدوؿ

 الشرمح المصىعح والمىشا الىسط السرعً 

 تحضٍر مه عذج مىاد                                  MCUAاكار يوريا كولمبيا المحور

 Columbia  Agar  Base                  Himedia (India ) اساس اكار كولمبيا

 Brucella  Agar  Base                   Himedia اساس اكار بروسيال

 Brain –Heart Infusion Agar    Himedia اكار نقيع القمب والدماغ

 Simmons  citrate  Agar Himedia           اكار استيالؾ السترات

 Urea  Agar  Base                            Himedia اساس اكار يوريا

Lactobacillus   MRS   Agar                                Himedia 

 Nutrient  Agar                                  Himedia االكار المغذي

 Tryptic  Soy  Broth                    Himedia مرؽ الصويا الزيتية



 Brain-Heart  Infusion  Agar  Himedia مرؽ نقيع الدماغ والقمب

MRS  Broth                                                         Himedia 

 Pepton Water                                        Himedia ماء الببتوف

 . تحضير مف عدة مواد                    Methel   Red  Broth مرؽ المثيؿ االحمر

 

 

 :المواد الكيمياوية والبايموجية  .4-3 

 المواد الكيمياوية والبايموجية في اجراء تجارب الدراسة . تـ استخداـ

 

 

 

 

 المواد الكيمياوية والشركة المنتجة والمنشا . -:(3-4)جدوؿ
 

 الشركة المنتجة والمنشا المواد الكيمياوية والبايموجية
                  Glycerol  20%يميسيروؿ 

Local  Supermarket 

                            HCLحامض الييدروكموريؾ 

BDH (England ) 

                Ethyl  Alcoholالكحوؿ االثيمي 
        

TEEBA(Iraq) 

  Growth  Supplementمواد مشجعة لمنمو 

(Ferrous  sulfate  -sodium  

metaBisulfite  -sodium  pyruvate )                       

England    (BDH) 

          Vancomycinمضاد الفانكومايسيف 
    

Julphar  (Emarat ) 

                                              Ureaيوريا 

BDH(England) 



                         Agarمسحوؽ االكار 
         

Himedia (India) 

                         Haemine  solutionمادة 

Himedia  

                      Phenol  Redالمثيؿ االحمر 

SDFCL 

 Carbohydrates                   SDFCLسكريات 

                                 NaCLكموريد الصوديوـ 

SDFCL  

 

  The  Stainsالصبغات :1-4-3

 Gram  stainوالتي تعود جميعيا لصبغة كراـ اآلتية تـ استخداـ الصبغات 

 

 

 

  (: يوضح اىـ الصبغات المستخدمة . (3-5جدوؿ

 الشركة المنتجة والمنشا  اسم الصبغة        ت 

                       Crystal  violetالبلورالبنفسجً  1 
    

Himedia (India ) 

  Iodines                               Gram  Himediaاٌودٌن    2 

3  Gram s  Decolourizer                            
   

Himedia  

                     Safranin         %0.5سفرانٌن   4
   

Himedia  

 

   Solutions  and  Reagents الكواشؼ والمحاليؿ:2-4-3

   Catalase  Reagent كاشؼ انزيـ الكاتميز 1-2-4-3:



عمى انتاج انزيـ    Lactobacillus  acidophilusوبكتريا   H.pyloriلمكشؼ عف قدرة بكتريا      

Catalase   تـ استخداـ مادة بيروكسيد الييدروجيفH2O2   3بتركيز%  (Murray, 2003وآخرون .) 

 

   Oxidase  Reagent كاشف انزٌم االوكسٌدٌز:2-2-4-3
 

  Lactobacillus  acidophilusوبكتريا    H.pyloriتـ استخدامو لمكشؼ عف قدرة بكتريا 

(مف مادة يـ(0.1نيا وذلؾ باذابة آيتـ تحضيره واستخدامو إذ ،  Cytochrome Oxidaseعمى انتاج انزيـ 

Tetramethyl-p-phenylene diahydrochloride (Blaser,2004.) 
 
 

  Human   Bloodدم بشري :5-3

 التعلٌمً .تم الحصول علٌه من مصرف الدم التابع لمستشفى بعقوبة 

  :اللبن الرائب .6-3

 وتشخيصيا . Lactobacillus  acidophilusوذلؾ لغرض عزؿ بكتريا استخدـ المبف الرائب 

 

7-3 

    Methodology طرائؽ العمؿ:   7-3 

 :طرائؽ التعقيـ 1-7-3
A –  انتؼقيم بجهازAutoclave    

التػػػػػي L.acidophilusوبكتريػػػػػا H.pyloriبكتريػػػػػا  مكونػػػػػات الوسػػػػػط الزرعػػػػػي الخػػػػػاص بعػػػػػزؿ بعػػػػػضعقمػػػػػت 

( دقيقػػػػػػػػة 15لمػػػػػػػػدة )° (ـ121تحػػػػػػػػت درجػػػػػػػػة حػػػػػػػػرارة ) Autoclaveتحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػى تعقػػػػػػػػيـ بجيػػػػػػػػاز الموصػػػػػػػػدة 

 (Feltham ،2003و Barrow)2( باوند /انج15تحت ضغط )

B-  التعقيـ بالمرشحات الدقيقةMliporefilter  



( مػػػػػػػايكروميتر 0.45الدقيقػػػػػػػة ذات قطػػػػػػػر )تػػػػػػػـ تعقػػػػػػػيـ الجػػػػػػػزء اآلخػػػػػػػر مػػػػػػػف مكونػػػػػػػات الوسػػػػػػػط بالمرشػػػػػػػحات 

بسػػػػػػبب تعرضػػػػػػيا لمتمػػػػػػؼ فػػػػػػي درجػػػػػػات الحػػػػػػرارة العاليػػػػػػة مثػػػػػػؿ الفيتامينػػػػػػات والسػػػػػػكريات واليوريػػػػػػا والمضػػػػػػادات 

(Barrow وFeltham ،2003) 

C- التعقيـ بالحرارة الجافة Oven  

° (ـ180حػػػػػرارة )الزجاجيػػػػػات المسػػػػػتخدمة فػػػػػي العمػػػػػؿ  كالماصػػػػػات مػػػػػثاًل عقمػػػػػت بػػػػػالفرف الكيربػػػػػائي بدرجػػػػػة 

 (.Feltham ،2003و Barrowولمدة ساعتيف )

    Media  preparation: تحضير االوساط 2-7-3

تـ تحضير االوساط ) الصمبة والسائمة ( جميعيا وفؽ تعميمات الشركة المصنعة ليا والمثبتة عمى العبوات 

 ( . pHبعد ضبط االس الييدروجيني )

   Tryptic  Soy  Broth مرؽ الصويا الزيتية:1-2-7-3

مختبر الجراء الوهو وسط ناقل ٌستعمل لنقل العٌنة الماخوذة ) الخزعة ( من المرٌض ونقلها الى 

-Al)ساعتٌن عملٌة زرعها على االوساط المناسبة لها ،  وٌجب ان ال تتجاوز فترة النقل هذه اكثر من 

Sulami , مف الماء المقطر وتوزيعو  مؿ(100)( في  يـ(3ىذا الوسط باذابةحضر ،  ( 2008و آخرون

وبعد ذلؾ مؿ ( (5في انابيب بالستيكية مقاومة لمتعقيـ بالمؤصدة )مقاومة لدرجات الحرارة العالية( بوضع 

تركت لتبرد بوضعيا في الثالجة لحيف استعماليا ، اما عف مكونات ىذا الوسط فيو يتكوف مف المواد التالية 

    :                                             

 الكمٌة   المادة

Tryptone 17g 

phytone 3g 

Nacl 5g 

K2HPO4 2.5g 

KH2PO4 2.5g 

                   



 MCUA) )Modified  Columbia  Urea  Agar كولمبيا المحور –وسط اكار يوريا :2-2-7-3-

  

 Al-Sulami)  (H.pylori) استخدـ لتنمية بكترياالذي ( Selective  media) وىو مف االوساط االنتقائية

 (.2008وآخرون ,  

 -:اآلتيةيحضر ىذا الوسط لكؿ لتر مف المكونات 

41 g    Columbia  agar  base                                                           

10 ml  of haemine  solution                                                            

20 g  of urea                                                                                    

0.0012 mg  of  phenol  red                                                             

0.04 mg  of  vancomycin                                                               

 

 vancomycinالمؤصدة باستثناء مادتي اليوريا والمضاد الحيوي بعدالتحضير واألذابة عقـ الوسط بو         

مايكروميتر واضافتيما  0.45 ذات قطر `ال يتـ تعقيميما بجياز المؤصدة وانما بالمرشحات الدقيقة إذ   

ـْ ، وبعد ذلؾ تـ صب الوسط (40وتبريده لدرجة حرارة التعقيـ لبقية مكونات الوسط بعد اخراجو مف جياز  )

في كؿ انبوبة بشكؿ مائؿ  وتركيا لتتصمب وبعد ذلؾ مؿ  ( 8ب بالستيكية وبشكؿ مائؿ بحجـ)في انابي

ـْ لمدة (37تحضف بدرجة حرارة  في الثالجة لحيف   تكد مف عدـ تموثيا واخيرا حفظأساعة لمت 24(

 (2010،وآخروف Al-Sulami)(.slantبشكؿ مائؿ ) اً حيث يكوف لوف الوسط برتقالي االستعماؿ

   Columbia  agar  base وسط اساس اكار كولمبيا: 3-2-7-3

( مف المسحوؽ يـ(44حسب تعميمات الشركة المصنعة والمثبتو عمى العبوة باذابة بحضر ىذا الوسط        

( وتعقيمو بجياز المؤصدة وبعد ( 7مف الماء المقطر بعد ضبط الرقـ الييدروجيني الى مؿ 1000في 

ـْ وبعد ذلؾ نضيؼ (45اخراجو مف جياز المؤصدة وتبريده بواسطة الحماـ المائي لدرجة حرارة  ( مف (5%(

وبعد ذلؾ صب الوسط في اطباؽ   vancomycine( مف مضاد ممغـ (10الدـ البشري مع اضافة لكؿ لتر 



ـْ لمتاكد مف سالمتيا مف التموث  37ساعة في الحاضنة بدرجة حرارة 24بتري وترؾ ليتصمب وحفظ لمدة 

 .  (2014وآخرون , Abu- Sbeihفي الثالجة لحيف االستعماؿ ) ت وبعد ذلؾ حفظ

   Brucella  agar  base وسط اكار البروسيال االساس2-7-3- 4: 

 ذابةأعمى العبوة ب ةالمثبتحضر ىذا الوسط حسب تعميمات الشركة المصنعة وحسب التعميمات        

21.55 g) وعقـ الوسط بجياز التعقيـ تحت الضغط (7( مع ضبط الرقـ الييدروجيني الى مؿ(500( في )

ـْ ولمدة (121تحت درجة حرارة  ثـ يصب  ـْ 40( دقيقة ثـ يتـ تبريده بواسطة الحماـ المائي لدرجة حرارة (15(

ـْ لمدة (37في االطباؽ ويترؾ ليتصمب ويحضف بدرجة حرارة   ت كد مف عدـ تموثيا ثـ حفظأ( ساعة لمت(24(

 (.2013وآخرون ,   Rojasفي الثالجة لحيف االستعماؿ .)

   Brain  Heart  Infusion  Agar وسط اكار نقيع القمب والدماغ:5-2-7-3

 في (يـ(52.0حضر ىذا الوسط حسب تعميمات الشركة المصنعة والمثبتو عمى العبوة باذابة        

( وتعقيمو بجياز التعقيـ تحت الضغط )المؤصدة (وبعد ذلؾ (7مع ضبط الرقـ الييدروجيني الى  مؿ(1000)

ـْ بواسطة الحماـ المائي وبعد ذلؾ يتـ اضافة الدـ لو بنسبة (45-40يتـ تبريده لدرجة حرارة  ( و (5%( 

 Ferrous sulfat – sodium metaBisulfite –sodiumوىي ) ((FBPاضافة مشجعات النمو 

Pyruvate ).   مؿ مف كؿ مادة بعد اف يتـ تعقيمو 5 مؿ مف ىذا الوسط   500حيث تـ اضافة لكؿ

)الراوي H.pyloriوقد استخدـ ىذا الوسط اليراض العزؿ الثانوي لبكتريا   ((0.45بمرشحات دقيقة 

،2005.) 
6-2-7- 

  Urea  Agar  Base اساس اكار اليوريا:6-2-7-3

 ( واف24وىو وسط انتقائي يستخدـ لمكشؼ عف فاعمية انزيـ اليوريز  لمبكتريا بعد عزليا مباشرة ) بعمر 

 : تحضير ىذا الوسط تتضمف طريقة



يتـ  ( مف الماء المقطر ثـمؿ(100( منو في يـ2.4)وتـ تحضيره باذابة وسط يوريا اكار االساسي :  -

 تعقيمو بالموصدة .

 ( مف الماءمؿ(100مف مادة اليوريا في  (غم(40: تـ تحضير ىذا المحموؿ باذابة  محموؿ اليوريا -

( بمرشحات دقيقة مؿ(5خوذ مف المحموؿ أ( ويتـ تعقيـ الجزء الممؿ(5المقطر ثـ يؤخذ مف ىذا المحموؿ 

( 0.45mm  )  ـْ ويصب بعدىا في انابيب (45وبعدىا تضاؼ لموسط بعد اف تـ تبريده بدرجة حرارة )

ـْ لمت(37بالستيكية بشكؿ مائؿ وبعد حضنو بدرجة حرارة  ساعة يحفظ في  24كد مف عدـ تموثو لمدة أ(

 (.2001، الظاىرالثالجة ليكوف جاىز لالستعماؿ .)

-  

   Motility  media وسط اختبار الحركة: 7-2-7-3

حضر مف قد ( عمى الحركة و  H.pyloriالبوابية )تـ تحضير ىذا الوسط لمكشؼ عف قدرة بكتريا المموية 

اكار –مف مسحوؽ اكار يـ ( (0.25( مف كموريد الصوديوـ و يـ(0.5مف مادة الببتوف و يـ (0.5)اذابة 

(agar-agar تذاب جميع ىذه المواد في )مف الماء المقطر بعد اف يعدؿ الرقـ الييدروجيني الى مؿ( 100 )

( ثـ يصب الوسط في انابيب بالستيكية مقاومة لظروؼ التعقيـ ثـ يبرد ويحفظ في الثالجة بدرجة حرارة (7

ـْ لحيف االستعماؿ )(4 )Hadi,2011.) 

  Brain  Heart  Infusion  Broth نقيع القمب والدماغ مرؽ:8-2-7-3

( مف مسحوؽ ىذا يـ(3.7 حضر ىذا الوسط حسب تعميمات الشركة المصنعة والمسجمة عمى العبوة باذابة

( مف الماء المقطر ثـ يصب في انابيب بالستيكية مقاومة لمظروؼ التعقيـ بجياز مؿ(100الوسط في 

ىذا الوسط لحفظ وتنشيط  استعمؿالموصدة وتترؾ ىذه االنابيب لتبرد وتحفظ في الثالجة لحيف االستعماؿ ، و 

 (.2009وآخرون ,  Esaeilli)%20لو الكميسيروؿ بنسبة اضيؼ البكتريا بعد اف 



   Nitrate  reduction وسط اختزاؿ النترات 2-7-3- 9:

 ( مف نترات البوتاسيوـ فييـ(0.1( مف مرؽ تربتوف الصويا ويـ3)حضير ىذا الوسط مف اذابة 

( وبعد ذلؾ يوزع (7.3( الى pH(مف الماء المقطر وبعد الذوباف يتـ ضبط الرقـ الييدروجيني )مؿ(100

في الثالجة لحيف  تثـ حفظAutoclave الوسط عمى انابيب اختبار بالستيكية مقاومة لمتعقيـ بجياز 

و  ( Barrowاالستعماؿ ، وقد استخدـ ىذا الوسط لمكشؼ عف قدرة البكتريا عمى اختزاؿ النترات

Feltham,2003) 

 

   Simmons  Citrate  Agar وسط استهالؾ السترات2-7-3- 10: 

(   يـ(2.428 حضر ىذا الوسط حسب تعميمات الشركة المصنعة والمسجمة عمى العبوة وذلؾ باذابة

مف الماء المقطر وعقـ الوسط بجياز الموصدة وبعدىا يترؾ ليبرد الى  مؿ(100)فيمسحوؽ ىذا الوسط 

ـْ بعد التاكد مف 4(ـْ وصب في انابيب بالستيكية معقمة ويحفظ في الثالجة بدرجة حرارة (45درجة حرارة 

              (Feltham,2003و Barrow). عدـ تموثو ليكوف جاىزا لالستعماؿ

    Gelatine   Liquification  medium انجالتيهتميغ وسط 2-7-3- 11: 

  Nutrient( مف مسحوؽ الوسط الغذائي السائؿ )يـ(2( مف الجالتيف ويـ(10حضر ىذا الوسط باذابة 

broth)   مؿ مف الماء المقطر ثـ وزعت محتويات الوسط في انابيب (100وتـ اذابة ىذه المكونات في )

صدة لغرض التعقيـ وقد استخدـ ىذا الوسط لمكشؼ عف تميع ؤ بالستيكية مقاومة لمحرارة وتدخؿ جياز الم

 (.Feltham,2003وBarrowز )الوسط بفعؿ انزيـ الجالتيني

 Study  Groups مجاميع الدراسة:8-3

مف المرضى المحاليف الى شعبة ناظور   H.pyloriدراسة بكتريا الدـ والخزع النسيجية ل تـ جمع عينات

إذ  2016ولغاية نيساف  2015الجياز اليضمي التابعة لمستشفى بعقوبة التعميمي ولممدة مف تشريف الثاني 



تشمؿ ذكور واناث الذيف سنة  (75-15حالة )عينة (مف فئات عمرية مختمفة ) 91تضمنت ىذه الدراسة 

كانوا يعانوف مف مشاكؿ عسر اليضـ واضطراب الجياز اليضمي ،وقد تـ تسجيؿ بعض المعمومات عف 

منطقة –الوزف  –المجموعة المشمولة بالدراسة مف خالؿ سؤاليـ بعض االسئمة  الخاصة بيـ مثؿ :العمر 

االدوية التي سبؽ اف تناوليا المريض  –تناوؿ الكحوؿ –التدخيف  –التاريخ المرضي العائمي  –السكف 

لوف  –وخاصة قبؿ فترة قصيرة كاسبوع او اسبوعيف او االدوية المستمر عمى تناوليا كادوية المفاصؿ مثال 

ؿ لديو امراض مزمنة مع تسجيؿ تاريخ جمع ى–ىؿ يعاني مف فقر الدـ او يالحظ نقصاف في وزنو  –البراز 

 .1كما في الممحؽ رقـ العينات

   The Sample نماذج الدراسة:9-3

  Blood Samples نماذج الدـ1-9-3:

: اختبارعدة الخطوة  افعينة دـ وذلؾ لغرض اجراء االختبارات المصمية وىما اختبار  91تـ جمع 

(  IgG)  ( )Test  Device  Kit  One Step Hpyloriالواحدة لمتحري عف الجسـ المضاد نوع 

 ELISA) )Enzyme   Linked  Immunoواالختبار الثاني ىو مقايسة الممتز المناعي المرتبط باالنزيـ 

 Sorbent   Assay  Kit ) )  حيث جمعت نماذج الدـ مف المجاميع المشمولة بالدراسة مف خالؿ وضع

الدـ الخاص بكؿ شخص في انبوب خاص )جؿ تيوب(الذي يسرع عممية فصؿ الدـ وبعدىا تنقؿ نماذج الدـ 

قسميف عف ( ،بعد ذلؾ يتـ تقسيـ المصؿ Serumالى جياز الطرد المركزي لغرض الحصوؿ عمى المصؿ )

لغرض اجراء االختبار المصمي االوؿ )اختبار عدة الخطوة الواحدة لمتحري عف الجسـ القسـ االوؿ يؤخذ 

خاصة لحفظ دقيقة اما القسـ الثاني فيتـ وضعو في انابيب   H.pyloriلبكتريا  ((IgGالمضاد مف نوع 

ي وبعدىا تحفظ ىذه االنابيب ف يوضع فييا المصؿ بعد ترقيميا )اي الرقـ الخاص بكؿ شخص (إذ المصؿ 

( لحيف اكتماؿ جمع نماذج الدـ لغرض اجراء االختبار المصمي الثاني وىو اختبار مقايسة  -20) لمجمدةا

 .(ELISA)الممتز المناعي المرتبط باالنزيـ 



A  :طريقة اختبار عدة الخطوة الواحدة لمتحري عف IgG) )Test Dievice Kit  One  Step  

H.pylori 

( H.pyloriيعطي تشخيص مبدئي لالصابة ببكتريا المموية البوابية )وىو اختبار تشخيصي حيث        

وىو اختبارسريع لمتحري عف وجود االجساـ المضادة لبكتريا المموية البوابية ويكوف بشكؿ عدة تجارية مجيزة 

ويكوف بشكؿ شريط بو حفرة يوضع فييا ثالث قطرات مف مصؿ  (German –ABONمف شركة )

الشخص المراد تشخيص االصابة لديو ويكوف ذلؾ المصؿ حاوي عمى االجساـ المضادة المتكونة ضد ىذه 

المغمفة لسطح الحفرة الموضوع فييا  (Antigenالبكتريا ، حيث يتفاعؿ ذلؾ المصؿ مع مستضد البكتريا )

وظيور ىذا الخط يدؿ عمى كمية المصؿ  ((Controlحمر في منطقة خط السيطرة المصؿ فيظير اوال خط ا

تكوف مناسبة لمحصوؿ عمى النتيجة او اف الشريط صالح لالستخداـ ويير منتيي الصالحية في حيف ظيور 

 (.2012النعيمي ،)يدؿ عمى ايجابية االختبار.(Test) الخط االحمر في منطقة الفحص 

   Biopsy  Samples النسيجيةعينات الخزع :2-9-3

ادخاؿ االنبوبة الخاصة بجياز الناظور مع بعد الخزع النسيجية مف الجياز اليضمي العموي  اخذت         

الممقط الممحؽ بيا عف طريؽ فتحة الفـ مرورا بالبمعوـ والمرىء وتجويؼ المعدة واالمعاء الدقيقة بعد اف يتـ 

ويتـ ذلؾ مف قبؿ   ( Xylocaine)خدير الموضعي لمفـ  بعقار الزايموكايف  تعقيـ االنبوبة والممقط جيدا والت

الطبيب المختص ، وبعد اخذ الخزعة النسيجية يتـ وضعيا مباشرة في انبوبة بالستيكية  صغيرة حاوية عمى 

 H.pyloriا وىو وسط ناقؿ يحافظ عمى  حيوية بكتري (Tryptic  soy  broth)وسط مرؽ الصويا الزيتية 

لحيف نقميا لممختبر لغرض اجراء عممية زرع البكتريا عمى االوساط المناسبة ليا ويجب اف تكوف فترة نقؿ 

 العينة اقؿ مف ساعتيف  

(AL-Sulami, 2008وآخرون.) 

   Bacteriological  Methods الطرائؽ البكتيرية:3-9-3



الى مختبر كمية التربية لمعمـو الصرفة حيث يتـ نقؿ الوسط الناقؿ الحاوي عمى الخزع النسيجية مف المستشفى 

حوي عمى قطع ثمجيو ت( حافضة مبردةتتـ عممية العزؿ والتشخيص لمبكتريا وتوضع العينات في وسط مبرد )

ـْ ، وبعد الوصوؿ لممختبر تجري اوال عممية مزج حيث يوضع انبوب 4التتجاوز  امما يجعؿ درجة حرارتي

 لغرض مزج وسحؽ ((vortexالحاوي عمى الخزعة النسيجية في جياز  Tryptic soy broth الوسط الناقؿ

  (2008، وآخروف Al-Sulami).الخزعة 

  Bacterial  cultureزراعة البكترٌا :   4-9-3

بعد اف تمت عممية مزج الخزعة النسيجية بالوسط الناقؿ الحاوي عمييا تتـ عممية زرعيا عمى االوساط التالية 

ووسط كولمبيا ووسط بروسيال ،ويتـ  (MUCA)كعزؿ اولي ليذه البكتريا : وسط اكار كولمبيا يوريا المحور 

الزرع   بطريقة التخطيط  بواسطة لوب او سواب قطني الناقؿ وبعد ذلؾ توضع االنابيب واالطباؽ المزروعة 

في الحاضنة الالىوائية او ظروؼ يازية قميمة التيوية وىي الظروؼ اليوائية المالئمة لنمو البكتريا 

( والبد مف التاكد مف احكاـ يمؽ الحاضنة تحت (CO2, 85% N2 ,5% O2 %10والمتضمنة توفر 

-Al )(3-1)وكما ىو موضح في المخطط  ( ساعة 48-24)ـْ ومراقبة النمو خالؿ ((37درجة حرارة 

Sulami، 2008وآخروف.) 

   Diagnosis  of Bacteria تشخيص البكتريا:   5-9-3

حظ اف لوف الوسط يتغير مف الموف البرتقالي الى الموف الوردي خالؿ لو  ((MUCAبالنسبة لموسط المحور 

(، اما بالنسبة لالطباؽ الصمبة 2010وآخروف ،Al-Sulami )( ساعة مما يدؿ عمى نمو البكتريا (24مدة 

مف الوسط المحور فيظير النمو فييما بعد  أالحاوية عمى وسطتي كولمبيا وبروسيال يكوف النمو فييما ابط

( ، حيث يظير نمو البكتريا فييما مستعمرات شفافة بشكؿ قطرات مائية بالنسبة لوسط بروسيال الخالي ( 24

 (ويمكفLetley  ,2003)مف الدـ وبشكؿ مستعمرات رمادية ممساء بالنسبة لوسط كولمبيا الحاوي عمى دـ 

-1موضح في المخطط  وكما شكؿ البكتريا بواسطة تصبيغيا بصبغة كراـ ومدى تفاعميا مع الصبغة تعُرؼ



االختبارات الكيموحيوية والتي مف اىـ ىذه االختبارات تجرى ، ولزيادة التاكيد في تشخيص البكتريا  ((3

 المعتمدة في تشخيص البكتريا ىي :

    Biochemical  test االختبارات الكيموحيوية:6-9-3

  Catalase  Test اختبار الكاتاليز1-6-9-3:

ساعة  (24-18)ىذا االختبار تـ اجراءه بعد العزؿ االولي مباشرة اي عندما تكوف المزرعة البكتيرية بعمر 

( او بواسطة عيداف خشبية معقمة ووضعيا عمى شريحة (Loopحيث يتـ نقؿ مستعمرة بكتيرية بواسطة 

فعند  %3تركيز ب H2O2زجاجية نظيفة )ساليد ( ووضع عمييا قطرة مف كاشؼ بيروكسيد الييدروجيف 

 (.2006الياس ،ظيور فقاعات ىوائية فذلؾ داللة عمى ايجابية االختبار )

      Oxidase  Test اختبار االوكسديز:  2-6-9-3

  Oxidaseىذا االختبار عمى ورقة ترشيح معقمة حيث يتـ وضع قطرة مف كاشؼ االوكسيديز اجري 

Reagent    بنفسجي مزرؽ داللة عمى ايجابية االختبار ويتـ تغير اف ظيور لوف إذ ونقؿ مستعمرة بكتيرية

 (.Benson ,2002( ثانية )60-)30الموف خالؿ

    Urease  Test ختبار الٌورٌز:ا3-6-9-3

( لالنابيب الحاوية عمى وسط اكار اليوريا المحضر (Loopىذا االختبار بطريقة التخطيط بواسطة اجري 

 ( ساعة ويتـ تخطيطيا وبعد ذلؾ 24-18)بعمرمسبقا حيث يؤخذ مستعمرة بكتيرية فتية 

يتغير لوف الوسط مف البرتقالي الى إذ ـْ  ((37توضع االنابيب في الحاضنة الالىوائية تحت درجة حرارة 

 (2010وآخروف ،  ( Al-Sulamiاالختبار ، ( ساعة(24الوردي الغامؽ خالؿ اقؿ مف 

    Motility  media اختبار الحركة: 4-6-9-3 



مستعمرة بكتيرية  اخذت  ( حيثH.pylori) ويستخدـ ىذا الوسط لمكشؼ عف قدرة بكتريا المموية البوابية 

ومراقبة في وسط اختبار الحركة الذي يكوف شبة صمب ( ( Loop بواسطة  ت( ساعة ثـ طعن(24-18بعمر 

 (.2012.)الخفاجي ، ( ساعة (24النتيجة  خالؿ 

   Citrate  Utilization  test الستراتاختبار استهالؾ : 5-6-9-3

تحت حاضنة الىوائية ساعةعمى ىذا الوسط الذي سبؽ تحضيره ويحضف في  24يتـ زرع البكتريا   بعمر 

 ( 2015، )جميؿقدرة البكتريا عمى استيالؾ السترات.لمالحظة  مدى ـْ 37درجة حرارة 

   Nitrate  reduction:اختبار اختزاؿ النترات 6-6-9-3

ومراقبة التغير الحاصؿ  ساعة في وسط استيالؾ النترات الذي سبؽ تحضيره  (24)تـ زرع البكتريا بعمر  

 (2015. )جميؿ،ـْ 37مف الحضف تحت درجة حرارة  ( ساعة(24لموسط خالؿ 

ـْ (42( ـ ودرجة (25 : اختبار مقدرة البكتريا عمى النمو في درجتي حرارة7-6-9-3 ) 

ـْ ودرجة حرارة (25بالبكتريا بدرجة حرارة  لمزروعة ا حضف االوساط الزرعيةتـ  ـْ (42( ومراقبة النمو خالؿ (

 (.2001( ساعة )البمداوي ،24-48)

   Gelatinaseالجالتيف  ميع:اختبار ت8-6-9-3

 وبعد انتياء   الهىائٍح  ـْ في حاضنة37ساعةتحت درجة حرارة  24طعنت مستعمرة بكتيرية بعمر 

دقيقة فاذا حدث تصمب لموسط فذلؾ دليؿ عمى سمبية  30مدة الحضف وضع الوسط في حماـ ثمجي لمدة 

 (. 2015)جميؿ ،االختبار واذا بقي في حالتو السائمة فذلؾ دليؿ عمى ايجابية االختبار

 

  Preservation  of B acterial  Isolate طريقة حفظ وادامة العزالت البكتيرية: 10-3

      Short  Period  Stock  Culture مزارع الحفظ لفترة قصيرة  :1-10-3



في  تفي وسط مرؽ نقيع القمب والدماغ وحضن ت( ساعة وزرع(24مستعمرة بكتيرية فتية بعمر اخذت 

ـْ لمدة (37تحت درجة حرارة الىوائية ظروؼ يازية  ـْ 4ساعة ثـ تحفظ في الثالجة بدرجة حرارة  24( 

(أياـ ألدامة نموىا 7-4مع مراعاة نقؿ المستعمرات بشكؿ متكرر كؿ ) ( اسابيع (3-2ويراعى تجديدىا كؿ

 (.2012.)النعيمي ،blood agarعمى وسط 

      Long  Period  Stock  Culture مزارع الحفظ ذات االمد الطويؿ:2-10-3

بمرؽ نقيع القمب والدماغ المضاؼ اليو الكميسيروؿ بنسبة  ت( زرع(24مستعمرة بكتيرية فتية بعمر  تخذا

 لمجمدةفي ا توبعد ذلؾ حفظ الىوائية  ـْ في ظروؼ 37ساعة تحت درجة حرارة  24وتحضف لمدة  20%

ـْ مع تجديدىا كؿ ستة اشير )الصكر ،  20-تحت درجة حرارة )  )2007.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بالمخطط التالً :  H.pyloriوٌمكن تلخٌص عملٌة عزل وتشخٌص بكترٌا 

 H.pyloriمصاب ببكترٌا وامعائه  خزعة نسٌجٌة من معدة االنسان         



 تنقل الخزعة النسٌجٌة بوسط ناقل )مرق الصوٌا الزٌتٌة (                

 عزل البكترٌا   

 

     عزل ثانوي                عزل اولً                

 

 تزرع على وسط اكار نقٌع الدماغ والقلب       تزرع على الوسط المحور ووسط كولمبٌا       

  ووسط بروسٌال                

  

  ـْ 37تحضف البكتريا في ظروؼ يازية قميمة التيوية تحت درجة حرارة 

 

 تشخٌص البكترٌا عن طرٌق

  

 

 االختبارات الكيمو حيوية   المجيري كؿ المستعمرات وصبغة كراـ والفحصش

                                                                

  

 

حفظ البكترٌا تحفظ مستعمرات البكترٌا الفتٌة فً وسط مرق نقٌع القلب والدماغ  المضاف الٌه الكلٌسٌرول 

 فً العزالت الطوٌلة االمد 20-بدرجة   %20بنسبة 

 وتشخٌصها وحفظها   H.pyloriترٌا : عزل بك3-1مخطط 

 

  Enzyme –Linked( ELISA) طريقة اختبارمقايسة الممتز المناعي المرتبط باالنزيـ 11-3:

Immuno Sorbent  Assay  



اختبار الخطوة الواحدة فضال عف وىو االختبار المصمي الثاني لمكشؼ عف االصابة ببكتريا المموية البوابية 

الموجود في  H.pyloriضد بكتريا  ((IgGحيث مف خالؿ ىذا االختبار يتـ الكشؼ عف الجسـ المضاد نوع 

مصؿ المريض نتيجة االصابة بيذه البكتريا والذي يتفاعؿ مع مستضد البكتريا الذي يغمؼ سطح الحفر 

حسب تعميمات الشركة بلمطبؽ المرفؽ بالعدة واف طريقة العمؿ بيذا النظاـ  ((Microwellsالصغيرة 

  المنتجة وقد ثبت ىذا االختبار كفاءتو في تحديد االصابة

 

   Procedure  Assay طريقة العمؿ3- 1-11:

 تم اتباع الخطوات التالٌة .

( مايكروليتر مف محموؿ (500( مايكروليتر مف عينة المصؿ  الى ( 5 خففت العينات وذلؾ باضافة  – 1

 مخفؼ العينة .

،  B( الى الحفرة ( Negative  control( مايكروليتر  مف محموؿ السيطرة السالب (100اضيؼ  -2

، واضيؼ C( الى الحفرة ( Cut –off  standard( مايكروليتر  مف محموؿ الحد الفاصؿ (100واضيؼ 

،  Dالى الحفرة  (Weak  positive  controlضعيؼ )( مايكروليتر مف محموؿ السيطرة الموجب ال(100

في حيف  Eالى الحفرة  (Positive  control( مايكروليتر مف محموؿ السيطرة الموجب )(100اضيؼ 

 (.Blankفارية ) Aتركت الحفرة 

 ( مايكروليتر مف العينة المخففة الى بقية الحفر .(100اضيفت   -3

 ( دقيقة بدرجة حرارة الغرفة .(60يطي الطبؽ بغطاء الصؽ وحضف لمدة  -4

( ثالث مرات بجياز ( washing  solutionبعد انتياء فترة الحضف يسؿ الطبؽ بمحموؿ الغسؿ  -5

 الغسؿ .



 عمى ورقة ترشيح ليتـ التخمص مف بقايا اي سائؿ . ((Microplateقمب الطبؽ  -6

  Conjugate  solution   (anti- humanف محموؿ المقترف ( مايكروليتر م(100اضيؼ  -7

globuin) ( لجميع الحفر ماعدا الحفرة الفاريةBlank.) 

 ( دقيقة بدرجة حرارة الغرفة .(30يطي الطبؽ بغطاء الصؽ وحضف لمدة  -8

ثالث مرات بجياز  ((Washing   solutionبعد انتياء فترة الحضف يسؿ الطبؽ بمحموؿ الغسؿ  -9

 الغسؿ .

 عمى ورقة ترشيح  ليتـ التخمص مف بقايا اي سائؿ .  (( Microplateقمب الطبؽ  -10

 Substrate  solution( مايكروليتر مف محموؿ الركيزة (100اضيؼ  -11

Tetramethylbenzinide)TMB 3,3,5,5) ( لجميع حفر الطبؽ حتى الحفرة الفاريةBlank)  تـ اضافت

 ة الييا .الركيز 

 ( دقيقة في مكاف مظمـ .(20يطي الطبؽ بشريط الصؽ وحضف بدرجة حرارة الغرفة لمدة  -12

 Stop   solution(Sulpharic( مايكروليتر مف محموؿ االيقاؼ (100النياء تفاعؿ الركيزة اضيؼ  -13

 solution  ). لجميع الحفر 

 .450nmقرات االمتصاصية باستخداـ جياز قارئ االليزا عمى طوؿ موجي  -14

 

  

    Principle  of  workانؼمم )مبدا االختبار ( أمبد:2-11-3



(  H.pyloriاالختبار عمى ارتباط الضدات النوعية )االجساـ المضادة ( لبكتريا المموية البوابية ) أيعتمد مبد

في حالة وجودىا في المصؿ المراد فحصو مع مستضدات تمؾ البكتريا والمثبتة عمى السطح الداخمي لحفر 

بعد فترة ساعة مف الحضف بدرجة حرارة الغرفة يغسؿ الطبؽ بمحموؿ الغسؿ وذلؾ إذ طبؽ فحص االليزا ، 

( (IgGاالجساـ المضادة لغرض ازالة المواد يير المرتبطو ، يرتبط المعقد المناعي مف جية اخرى مع 

( دقيقة ، بعد انتياء فترة الغسؿ اضيفت الركيزة (30المقترنة بانزيـ البيروكسيديز ثـ حضف الطبؽ لمدة 

(TMB( )3,3,5,5   Tetramethybenzinide وىو محموؿ المادة المموف لموف تترامثيؿ بنزايد وحضنت )

تتفاعؿ مع المقترف ويظير بموف ازرؽ ، بعدىا يتـ ( دقيقة بدرجة حرارة الغرفة وبمكاف مظمـ ل( 20لمدة 

وبعدىا  ( ليتغير الموف االزرؽ الى الموف االصفر ،Sulpharic acidايقاؼ التفاعؿ باضافة محموؿ االيقاؼ )

( عمى  ELISA  Redearلمحفر بواسطة قارىء االليزا )   Optical  density( ODتقرا الكثافة المونية )

( تتناسب طرديا مع تركيز االجساـ المضادة ) (OD(، اف شدة الكثافة المونية (450nmطوؿ موجي 

 (2012.)الخفاجً ، الموجودة في المصؿ ( H.pyloriالضدات النوعية ( لبكتريا المموية البوابية )

 : حساب النتيجة  3-11-3

  ELISAحساب النتائج ألختبار ا ليزا 

 الكثافة المونية مجاميع السيطرة 
 > 660 مصؿ السيطرة الموجب 
 < 600 مصؿ السيطرة السالب

 ≥ 660 مصؿ حد العتبة 
 

 الحساسية وىي نسبة األشخاص المصابيف بالبكتريا والذيف يكوف لدييـ األختبار موجبًا .



الحساسية = عدد الحاالت الموجبة الحقيقية المشخصة في األختبار / )الحاالت الحقيقية الموجبة + الحاالت 

 100 ×السالبة ( 

 100 ×12)+ 79/ )79الحساسية = 

  %86.81الحساسية = 

 ألشخاص يير المصابيف بالبكتريا والذيف يكوف لدييـ األختبار سالبًا.االنوعية وىي نسبة 

النوعية = عدد الحاالت السالبة الحقيقية المشخصة في األختبار / )الحاالت الحقيقية الموجبة + الحاالت 

 100 ×السالبة ( 

 100 ×( 12+ 79/ )12النوعية= 

 %13.91النوعية = 

   Lactobacillus  acidophilus عزؿ وتشخيص12-3:

  تحضير االوساط الخاصة بعزؿ وتشخيص هذه البكتريا:1-12-3

    Pepton  Water  Medium وسط ماء الببتوف:1-1-12-3

( مف المسحوؽ في يـ15)حسب تعميمات الشركة المصنعة والمثبتة عمى العبوة باذابة بحضر ىذا الوسط 

بالستيكية مقاومة  ثـ وزعت الكمية المذابة  في انابيب اختبار  ( مؿ )لتر ( مف الماء المقطر ،(1000

في كؿ انبوبة ثـ ، ويستخدـ ىذا الوسط مؿ ( (9( بحجـ (Autoclaveلظروؼ التعقيـ بجياز الموصدة 

 Erdogrul) ((3-2ومما مىضح فً المخطط     Lactobacillus  acidophilusلغرض  تنشيط بكتريا 

 (.Erbilir ,2005و

 



     MRS  broth مرؽ:2-1-12-3

حسب تعميمات الشركة بوحضر وتنشيطيا    Lac. acidophilusستعمؿ ىذا الوسط في تنمية بكتريا ا

( مؿ مف الماء المقطر ، ثـ وزعت في انابيب (1000(يراـ في (55.51المصنعة والمثبتة عمة العبوة باذابة 

وحفظت بالثالجة في كؿ انبوبة مؿ ( (9بواقع  (Autoclaveبالستيكية مقاومة لظروؼ التعقيـ بجياز )

 (.2011وآخرون ,   Hassan.) ((3-2وكما ىو موضح في المخطط  لحيف االستعماؿ

   Nutrient    Agar وسط:3-1-12-3

مسحوؽ (يراـ مف (2.8ذابة أحضر ىذا الوسط حسب تعميمات الشركة المصنعة والمثبتو عمى العبوة وذلؾ ب

وصدة وبعد اخراجو يوضع في حماـ مؤصدة مف الماء المقطر ثـ يعقـ الوسط بجياز ال مؿ((100سط في الو 

( (24( ـْ وصب في اطباؽ ويترؾ ليتصمب وبعدىا وضع في الحاضنة لمدة (45مائي وبرد لدرجة حرارة 

ـْ لمت(37ساعة تحت درجة حرارة  كد مف عدـ تموثو وبعدىا يوضع في الثالجة لحيف االستعماؿ أ( 

.(Hassan ، 2011وآخروف) 

 MRS   Agar  ( Lactobacillus  MRS  Agar  )  وسط:4-1-12-3

حسب التعميمات المثبتة عمى العبوة في ب(يراـ مف مسحوؽ الوسط (67.15حضر ىذا الوسط باذابة 

ـْ في الحماـ (45( مؿ مف الماء المقطر ثـ عقـ الوسط بجياز الموصدة وبعد تبريده لدرجة حرارة (1000 )

في الثالجة لحيف االستعماؿ  تكد مف عدـ تموثيا حفظأتصمب وبعد التيالمائي صب في اطباؽ بتري وترؾ ل

ويستعمؿ ىذا الوسط لزرع البكتريا )عزؿ البكتريا وتنقيتيا ( وكذلؾ في حفظ البكتريا بعد صبو في انابيب 

 (.2011وآخروف ، Hassan)(.Slantبشكؿ مائؿ )

     Simmons   Citrate  Agar الستراتوسط استهالؾ :5-1-12-3

 (3-9-6-5)فً الفقرج على استهالك الستراخ   H.pylori وقد تـ تحضيره مسبقا لمكشؼ عف قدرة بكتريا

 



     Indol  test وسط اختبار االندوؿ:6-1-12-3

مؿ مف  ((200( يراـ مف كموريد الصوديوـ في (1( يراـ مف الببتوف و (4تـ تحضير ىذا الوسط باذابة 

( ثـ صب في انابيب بالستيكية مقاومة لمتعقيـ (7.4( الى pHالماء المقطر بعد ضبط االس الييدروجيني )

 Barrowكد مف عدـ تموثو ليكوف جاىزا الستعماؿ)أالثالجة بعد التفي بجياز الموصدة ثـ ترؾ ليبرد وحفظ 

 (.Feltham  ,2003و 

    Motility  test  mediumوسط اختبار الحركة :7-1-12-3

وقد    Nutrient  agarمف مسحوؽ  يـ((5اكار و -( مف مادة االكاريـ(1تـ تحضير ىذا الوسط باذابة 

( مؿ مف الماء المقطر ثـ وزع الوسط في انابيب وعقـ بجياز الموصدة وقد (250اذيبت ىذه المواد في 

 (.Feltham،2003و  Barrowاستخدـ لمكشؼ عف مقدرة البكتريا عمى الحركة )

  Gelatine  Liquification  medium  الجالتيف ميعوسط ت:8-1-12-3

 (3-7-1-11)في الفقرة  عمى تحمؿ الجالتيف   H.pyloriوقد تـ تحضيره مسبقا لتشخيص قدرة بكتريا 

  Carbohydrate  fermentation وسط تخمر انسكرياث )تخمر انكربىهيدراث (:9-1-12-3

medium   

(يراـ مف كؿ نوع مف السكريات المراد معرفة قدرة البكتريا عمى تخمرىا (0.1تـ تحضير ىذا الوسط مف 

 Pehو Phenol  red  broth  base .)Pyar( مف وسط مرؽ الفينوؿ االحمر االساس )(100و

( يراـ  10.0تذاب ) ، Frankآلتية وقد حضر وسط مرؽ الفينوؿ االحمر االساس مف المكونات ا(.2014,

مف الفينوؿ االحمر   ممغـ ((18.0( يراـ مف كموريد الصوديوـ و (5.0و    Casein  peptonمف مادة 

 Frankو  Wehr ( .Deionized  waterتذاب جميع ىذه المكونات في لتر مف الماء المزاؿ االيونات )

،2004) 
                                                



 :المحاليؿ والكواشؼ المستخدمة 2-12-3

 وىي :  H.pyloriاستخدمت نفس الكواشؼ المستخدمة في تشخيص بكتريا المموية البوابية 

 كاشؼ انزيـ الكتاليز ، كاشؼ انزيـ االوكسيديز .

 :الصبغات المستخدمة 3-12-3

 (3- 5).   استخدمت صبغة كراـ في تشخيص ىذه البكتريا والتي تـ االشارة الى مكوناتيا في الجدوؿ رقـ 

بكترٌا  سابقا الى اننا استخدمنا المبف الرائب لغرض دراسةشير  ا:كما :عينات الدراسة13-3

Lacto.acidophilus ،) عزلها وتشخٌصها( 

                                                                                                                                                                                    تخفٌف عٌنة اللبن: 13-3-1

( مؿ مف ماء الببتوف الذي سبؽ تحضيره، وكذلؾ (9مف عينة المبف الى انبوبة تحوي عمى  مؿ ((1اضيؼ 

الذي سبؽ تحضيره ايضا  MRS  broth(مؿ اخرى مف عينة المبف واضافتيا الى انبوبة حاوية عمى (1اخذ 

ساعة بيدؼ  تنشيط بكتريا المبف  24ـ  لمدة 37تحت درجة حرارة  الىوائيةووضع االنبوبتيف في حاضنة

Lac.acidophilus  3-2لمخطط ومما مىضح فً ا)) Erdogrul) وErbilir 2005و) 

  Bacterial  Culture:الزرع البكتيري 2-13-3

خوذه مف وسط ماء أبواسطة سواب قطني حيث اف العينة المتـ زرعيا بعد اف تمت عممية تنشيط البكتريا 

( وممامىضح تالمخطط 2005و Erbilirو (Nutrient  agar)) Erdogrulالببتوف تتـ زراعتيا عمى وسط 

(2-3).) 

ويحضف    MRS  Agarعمى وسط    MRS  brothفي حيف تمت عممية زرع العينة الماخوذة مف وسط 

وآخروف  (  Hassan  ـْ مراقبة نموىا 37تحت درجة حرارة  الالىوائيةالطبقاف المزروعاف في الحاضنة

،2011 ) 

 



 :الفحص المجهري 3-13-3

وبعد تثبيتيا وتصبيغيا   Loop( ساعة بواسطة (24بعد ظيور النمو تـ اخذ مستعمرة بكتيرية فتية بعمر 

 بصبغة كراـ نالحظ شكؿ البكتريا تحت المجير 

 :األختبارات الكيموحيوية  4-13-3
   اجريت األختبارات الكيموحيوية األتية:

   Catalase  test:اختبار الكاتميز 1-4-13-3

ونمزجيا مع قطرة مف بيروكسيد   Loopمستعمرة بكتيرية بواسطة عود خشبي معقـ او بواسطة تـ أخذ 
اف عدـ ظيور فقاعات ىوائية دليؿ عمى إذ الموضوعة عمى شريحة زجاجية معقمة   %3الييدروجيف بتركيز 
 (.2014و آخرون ,   Sharmaسمبية االختبار )

   Oxidase  test:اختبار االوكسيديز 2-4-13-3

 ((3-4-9-6-2في الفقرة   H.pyloriالتي تـ تطبيقيا عمى بكتريا  نفسيا تستخدـ طريقة االختبار     

 :اختبار الحركة 3-4-13-3

ساعة في وسط اختبار الحركة المحضر مسبقا لمكشؼ عف  24يتـ طعف مستعمرة بكتيرية فتية بعمر       

ـْ 37تحت درجة حرارة  الهىائٍح ظروؼ يازيةعمى الحركة في     Lacto.acidophilusمقدرة بكتريا 

 (.2011)الطائي ،

     Citrate  Utilizationاختبار استهالؾ السترات :   4-4-13-3

الذي سبؽ تحضيره مسبقا بعمر    Simmons  Citrate  agarمستعمرة بكتيرية عمى وسط  تزرع      

ساعة   24الىوائية ومالحظة مدى التغير الحاصؿ بعد  ـْ في حاضنة 37ساعة وتحت درجة حرارة 24

 (.2015)جميؿ ،

 



 

 (8-3ختبار النمو في مستويات مختمفة مف الرقـ الهيدروجيني )ا4-113-3- 5:

المحضر مسبقا بمستويات    MRS  agar( ساعة في وسط (24تـ حضف مستعمرة بكتيرية فتية بعمر 

والخامس  pH(6)والرابع  pH(5)والثالث  pH(4)والثاني  pH(3)( فالوسط االوؿ يكوف ذو (pHمختمفة مف 

pH(7)  والسادسpH(8)   ولغرض زيادة حامضية الوسط يتـ اضافةHCL ولزيادة قاعدية الوسط تـ اضافة،

Nacl   ساعة ومالحظة اختالؼ النمو .)24ـْ لمدة  37وحضنت االطباؽ تحت درجة حرارةSharma    و

 (2014آخرون ,
   Gelatinase   test الجالتيفتميع اختبار :6-4-13-3

  3-9-6-8في الفقرة  H.pyloriيتـ اجراء ىذا االختبار بنفس الطريقة التي تـ تطبيقيا عمى بكتريا 

  Carbohydrate  fermentation       testاختبار تخمر السكريات )الكربوهيدرات (:7-4-13-3

( مف وسط احمر الفينوؿ االساس الحاوي عمى نوع معيف مف السكريات وتـ زرع فيو مؿ(5اخذ          

( ساعة حيث 48- 24ساعة ومالحظة مقدرة البكتريا عمى التخمر خالؿ 24مستعمرة بكتيرية فتية بعمر 

 (Peh ،2014و Pyarتغير لوف الوسط مف االصفر الى الوردي دليؿ عمى ايجابية االختبار .)

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 وتشخٌصها     L.acidophilusفٌما ٌأتً مخخط ٌوضح عملٌة عزل بكترٌا 

 مصدر الحصول على البكترٌا من اللبن الرائب الرٌفً

   

 تخفٌف العٌنه  تخفٌف العٌنه                              

1ml + 9من عٌنة اللبنml  منpepton  water 1ml+9ml  منMRS  broth  

   

 تنشٌط البكترٌا                   

 م  37ساعة تحت  24تحضن العٌنة المخففه فً حاضنة الهوائٌة     لمدة 

                                             

 تزرع بواسطة سواب قطنً على وسط  تزرع بواسطة سواب قطنً على وسط 

MRS  agar                                                             Nutrient  agar           

                     

 التشخٌص     

 

 االختبارات الكٌموحٌوٌة                         الفحوصات المجهرٌة       

   

 

 الحفظ                                                  

  

 الحفظ لفترات طوٌلة االمد                       الحفظ لفترة قصٌرة االمد       

     %15المضاف الٌه    MRS  agarعلى وسط                                     MRS   agar على وسط 

 كلٌسٌرول                                                                                            

 وتشخيصها وحفظها  L.acidophilusبكتريا ( : ػسل 3-2مخطط ) 



 H.pyloriعلى بكترٌا     L.acidophilus الحيوي لبكتريا  ر المعززتأثي:14-3

 العمؿ خطوات : 1-14-3

 (Lopez 3-3وفقا للخطىاخ اَتٍح ومما مىضح فً المخطط   H.pyloriجرخ المعالجح الحٍىٌح لثنترٌا 

 (. 2010وآخرون , Chen ; 2008وآخرون ,

مرؽ  في انبوبة حاوية عمى توضعو   H.pylori( ساعة  لبكتريا (24مستعمرة بكتيرية فتية بعمر تؤخذ  ●

 ( وذلؾ لتنشيط البكتريا .(24في حاضنة الىوائية لمدة  وضعياو   نقيع الدماغ والقمب 

    MRSفي مرؽ  توضعو    L.acidophilus( ساعة مف بكتريا (24مستعمرة بكتيرية فتية بعمر تؤخذ  ●

 ( ساعة وذلؾ لتنشيط البكتريا .(24في الحاضنة الالىوائية لمدة  وضعياو 

 L.acidophilusالحاوية عمى بكتريا  MRS  Brothانبوبة مرؽ تخرج ( ساعة مف الحضف (24بعد  ●

 ( دقائؽ .(10مدة لفييا االقراص المعدة مف ورؽ الترشيح والمعقمة  توضع المنشطة و 

( ساعة ايضا والحاوية عمى بكتريا (24بعد حضنيا مرق  وقٍع الذماغ والقلة خرج االنبوبة الحاوية عمى ت ●

H.pylori . المنشطة 

  BHI  agarعمى وسطيف مف  تفرشو  ((H.pylori) الحاوي عمى بكتريا BHI  brothقطرة مف  تؤخذ●

 .ناشر زجاجي بواسطة

ونضع االقراص  H.pylori( اي مفروش ببكتريا BHI  agarفي الطبؽ االوؿ المفروش ب) يوضع●

 ( قرص .(3-2النشطة بواقع   L.acidophilusالحاوية عمى بكتريا   MRS  brothالمغمسو بمرؽ 

الحاوي عمى    MRS  broth(مؿ مف (0.2عمؿ في الطبؽ الثاني ثقوب ونضع في كؿ ثقب يبينما  ●

 النشطة .   L.acidophilusبكتريا 



 ضنةالى الحاتتـ اعادتيما بعد ذلؾ  افقمب الطبقي( دقيقة في الحاضنة الالىوائية ثـ (30مدة  ترؾ الطبقاف ●

 الالىوائية 

كما تـ تطبيؽ نفس طريقة المعالجة ايضا عمى وسط اكار الكولمبيا االساس بنفس الطريقة التي طبقنا فييا  

 المعالجة عمى وسط اكارنقيع الدماغ والقمب 

 وفٌماٌلً مخطط ٌوضح عملٌة المعالجة .

   L.acidophilusبكترٌا                               H.pyloriبكترٌا  

  

 ساعة 24ٌؤخذ مستعمرة بكتٌرٌة فتٌة بعمر              ساعة 24مستعمرة بكتٌرٌة فتٌه بعمرٌؤاخذ 

                  .                

     MRS  brothتنشٌط البكترٌا بوضعها  ساعة 24لمدة  BHI  Brothتنشٌط البكترٌا بوضعها بوسط 

 ساعة . 24لمدة                                                                                            

 ناخذ اقراص المعد ة من ورق BHIرتٌن ونفرش بهما طبقٌن من وسط ناخذ قط

Agar  دقائق     ثقوب 10الترشٌح ونضعها مدة  بواسطة ناشر زجاجً معقم ثم نعمل

     ثم نضع                                       MRS  broth( فً احد الطبقٌن                                   انبوبة  4-3بعدد )

 (اقراص فً الطبق االول     3-4)  

 ثقب                ( مل فً كل(0.1بٌنما نضع                                                                        

 MRS  brothمن    

 

 

 ساعه24م  وٌراقب النمو بعد 37تحت    ٌو ضع الطبقان فً الحاضنة الالهوائٌة

 H.pylori عمى نمو L.acidophilusتأثير المعزز الحيوي لبكتريا (  3-3مخطط: )

 

 



 

 الفصؿ الرابع
 

 النتائج والمناقشة

Results & Discussion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              انىتائج وانمىاقشت  -4

 المرضى المشمولوف بالدراسة: 4-1

تـ اجراء ىذه الدراسة عمى المرضى الذيف يعانوف مف اضطرابات ىضمية والذيف قد تمت احالتيـ الى        

-2/11/2015)في مستشفى بعقوبة التعميمي لممدة مف ( (Endoscope  uniteوحدة الناظور اليضمي 

يف خزعة نسيجية بواقع خزعة نسيجية واحدة لكؿ مريض مف كال الجنس 91تـ اخذ ( إذ 2016/ 12/4

حيث كانت اعمار ( Helicobacter  pyloriلتحديد مدى انتشار االصابة ببكتريا المعدة الحمزونية )

( سنة وقد تـ التشخيص واخذ الخزع النسيجية مف قبؿ طبيب مختص ، وبعد 75-15)المرضى تتراوح بيف

 خصيا الطبيب المختصكمميا تـ تصنيفيا الى الحاالت المرضية التي شأاالنتياء مف جمع الخزع النسيجية ب

 (:(4-1وفؽ الجدوؿ  عمى
  (: الحاالت المرضٌة التً تم تشخٌصها بفحص الناظور للمرضى المشمولٌن بالدراسة .(4-1جدول 

عدد  الحاالت المرضية  ت
 المرضى 

 االستنبات البكتيري               %
 السالب  الموجب                

 العزالت المختمطة العزالت النقية 
  Gastritisقرحة المعدة  -1

ulcer 
30 32.97 24 3 3 

قرحة االثنً عشر  -2
Doudenal ulcer        

19 20.88 10 6 3 

  Gastricسرطان المعدة  -3
cancer  

2 2.19 1 0 1 

 Gastritis   12 13.19 6 2 4التهاب المعدة  -4
التهاب المعدة المزمن  -5

Chronic  gastritis    
18 19.78 6 6 6 

التهاب االثنً عشر  -6
Duodenitis   

8 8.80 3 2 3 

 2 0 0 2.19 2 بواسٌر داخلٌة  -7

 Total 91 100 50 19 22العدد الكلً  

 

 



( اف قرحة المعدة شكمت اعمى نسبة مف الحاالت المرضية المشخصة (4-1يالحظ مف الجدوؿ        

وجاءت ىذه النتيجة %32.97 وبمغت نسبتيـ    30بفحص الناظور حيث بمغ عدد المرضى المصابيف بيا 

(و)الصكر  2005و)الراوي ، (2003وآخرون ، Rosenstockيف )الباحثمتفقة مع ماتوصؿ اليو كؿ مف 

( 2008في حيف اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة كؿ مف )ياس ، (2012( و)النعيمي ،2007،

حيف توصؿ في دراستو الى سيادة حالة التياب المعدة لدى الحاالت المرضية المشخصة بفحص الناظور في 

( الى اف اعمى نسبة لمحاالت المرضية المشخصة بفحص الناظور كانت 2012حيف توصمت )الخفاجي ،

( عمى سيادة التياب المعدة المزمف ،    2005)الجشعمي ،اكدت دراسة المعدة المزمف الفعاؿ ، و لحالة التياب 

وقد يعود سبب اختالؼ النتائج الى اختالؼ عدد المرضى المشموليف بالدراسة واختالؼ عدد الحاالت 

 المشخصة بالفحص .

  Rapid) فحص )اختبار( الكروماتويرافيا السريع تضمنت امابالنسبة لنتائج االختبارت المصمية فقد        

Chromatography )  واختبار )فحص ( االليزا وكاف الغرض مف ىذيف االختباريف التحري عف وجود

 متقاربة وىي  في مصؿ المريض ، وكاف عدد  النتائج الموجبة في كال االختباريف H.pyloriاضداد بكتريا 

( في حيف عدد  الحاالت السالبة في  86.81ة وضعيفة وكانت نسبتيا )تتراوح بيف نتيجة موجبة قوي 79))

 كال االختباريف . نتائج  في لوحظ تقارب ( حيث (%13.19( حالة وكانت نسبتيا12كال االختباريف كانت )

 (  4-2لجدوؿ )اتوضيح نتائج فحصي الكروماتوكرافيا السريع واالليزا في يأتي وفيما 

 

 

  

 االختبارات المصمية )الكروماتوكرافيا السريع واالليزا(.(: نتائج (4-2جدوؿ 

اختبار االشرطة  رقم العٌنة منطقة العزل 



 وااللٌزا

1,2,4,6,13,15,18,19,25,26,27,32,33,42 قرحة المعدة 
,45,47,50,53,54,62,66,73,75, 

48,85,86,91 

+ 

 , 20,22,24, ,3 قرحة االثنً عشر 
35,39,51,60,64,67,72,80,84,87, 88,90 

     

+ 

 + 58 سرطان المعدة 

 + ,11,17,30,49,56,65,74,81 التهاب المعدة 

 + 78,83,89 ,36,40,59,61,63,69,70 ,12,23 التهاب المعدة المزمن

 التهاب 
 االثنً عشر

5,29,37,38,43, + 

مجموع العزالت النامٌة 
 والمختلطة(،%)النقٌة 

69/91 ، 

75.82 
 

 ـــ 9,34,68 قرحة المعدة 

 - 79 ,21,46 قرحة االثنً عشر

 + 8,14,28,52,57,71 التهاب المعدة المزمن 

 + 16,31,41,44 التهاب المعدة 

 ـــ 55,77 ,7 التهاب االثنً عشر 

 ـــ 76 سرطان المعدة 

 ـــ 10,82 بواسٌر داخلٌة 

 مجموع العزالت الغٌر
 النامٌة ،%

22/91،24.17   

   

عينة دـ  قد اعطت نتيجة موجبة في اختباري  79( عمى الريـ مف اف(4-2يالحظ مف الجدوؿ          

عينة دـ اال اف النمو الموجب لمبكتريا  91عدة الخطوة الواحدة السريع واختبار االليزا المصمييف مف مجموع 

عزلة مختمطة في حيف لـ يظير 19 و عزلة نقية50الء المرضى تتراوح بيف ؤ عزلة  لي 69لـ يظير اال في

منيا اعطت نتيجة موجبة في االختباريف  10عزلة  نسيجية والتي 22في  ((H.pyloriاي نمو لبكتريا 

تناوؿ المريض لبعض المضادات كمضادات الى  وقد يعود سبب ذلؾ  ،المصمييف لتشخيص البكتريا

ذلؾ فاف المخدر المستخدـ بفحص فضال عف االلتيابات والحموضة قبؿ قيامو بفحص الناظور بمدة قصيره 

أو تعرض سابؽ  وحساسية البكتريا لمحرارة واالوكسجيف  ((Xylocaineالناظور المسمى بالزايموكايف 

وجود في مصؿ المريض لفترة طويمة بدوف وجود البكتريا يكوف م IgGلألصابة لذلؾ فأف الجسـ المضاد 



)المسبب المرضي (أي اف المريض قد يكوف شفي   مف ا صابة عمى الريـ مف وجود الجسـ المضاد نوع 

IgG) )(. كؿ ىذه العوامؿ وعوامؿ اخرى ادت الى قمة نسبة العزؿ وقتؿ البكترياBakka   , 2002وآخرون) 

(عزلة (91عزلو مف اصؿ 69ف مجموع العزالت النامية )النقية والمختمطة( كانت عميو يمكف القوؿ ا      

وبالنظر  %75.82     وىذا يعني اف نسبة العزؿ المئوية لعزؿ البكتريا في الدراسة الحالية  تصؿ الى 

ى مف بقية االجناس االخرى في العزؿ االولي وسبب تمؾ الصعوبة تعود ال H.pyloriلصعوبة تنقية عزالت 

 H.pyloriاختالؼ عمر الجيؿ فمثال اذا تطمب نمو بكتريا 

ذلؾ قد تمعب بقية فضال عف ساعة فقد يتطمب نمو جنس اخر فترة اقؿ او اكثر  (48-24)مدة تتراوح بيف

لذلؾ فقد تـ اىماؿ العزالت  (H.pyloriثير عمى الخصائص الوراثية والفسمجية لبكتريا )أاالجناس دورا في الت

المختمطة واالعتماد عمى العزالت النقية  في اكماؿ الدراسة الحالية ، وعميو فاف عدد العزالت النقية بمغت 

( وىذه النسبة تفوؽ النسبة التي حصمت عمييا كؿ مف )اليادي (%54.94عزلو وتكوف نسبة عزليا 50

 ؛إذ(2001ؽ النسبة التي توصؿ الييا )الظاىر ،( وكذلؾ تفو (%50حصمت عمى نسبة عزؿ  ؛إذ(2001،

(  2002( وكذلؾ تفوؽ النسبة التي  توصؿ الييا كؿ مف )حسيف ،(%49.4حصؿ عمى نسبة عزؿ 

( عمى التوالي ، وكذلؾ تفوؽ النسبة (%30( و(%14(المذيف توصال لنسبة عزؿ مقدارىا  2006و)الياس ،

( المتيف توصمتا لنسبة عزؿ بمغت   2012نعيمي،( و)ال2012التي حصمتا عمييا كؿ مف )الخفاجي،

( الذي توصؿ Hadi,2011(،وكذلؾ تفوؽ النسبة التي حصؿ )(%36.23(  (% 36.23و (41.33%)

     (.في حيف نسبة العزؿ ليذه الدراسة تكوف اقؿ مف النسبة التي توصؿ الييا كؿ (%35.65لنسبة عزؿ بمغت 

( وكذلؾ النسبة التي توصؿ الييا )محمد (%70.8( حيف توصؿ لنسبة عزؿ مقدارىا 2001مف )البمداوي،

لمبكتريا  قيد الدراسة ولعؿ نسبة العزؿ  يير المرتفعة .((%78.64( حيف توصؿ لنسبة عزؿ بمغت 2004،

( قد تعود الى احتماؿ تناوؿ المرضى لممضادات الحيوية كمضادات االلتيابات او مضادات 54.9%)

ة قبؿ اجراء فحص الناظور ليـ بفترة قصيرة او قد تعود الى حساسية بكتريا المموية البوابية الحموض



(H.pylori)  لدرجة الحرارة واالوكسجيف فضال عف ذلؾ فاف ابتالع مخدر الزايموكايفXylocaine))  الذي

ء مرور انبوبة اثنافي  يعطى لكؿ مريض قبؿ اجراء فحص الناظور لو لغرض تخديره وعدـ شعوره بااللـ 

جياز الناظور داخؿ جسمو ،كؿ ىذه العوامؿ وعوامؿ اخرى قد تمعب دورا في انخفاض نسبة عزؿ البكتريا 

( يوضح عدد العزالت النامية النقية والمختمطة (4-3والجدوؿ  .(2002وآخرون ، Bakkaوموتيا )

 والعزالت يير النامية لمبكتريا 

 H.pylori نبكترياوصف نهىمى انبكتيري (:(4-3جدول 

 % العدد وصؼ النمو البكتيري ت

 H.pylori  50 54.94نمو نقي موجب لبكتريا  -1

مع اجناس   H.pyloriنمو مختمط موجب لبكتريا  -2
 بكتيرية اخرى )ميممة (.

19 20.88 

(  H.pyloriنمو سالب )عدـ ظيور نمو لبكتريا  -3
 وظيور اجناس بكتيرية اخرى.

22 24.18 

 Total  91 100 

                                                                                                                                        2-4 :
        عراض المرضيةتبعا لأل   H.pyloriتوزيع االصابة ببكتريا 

تـ االعتماد عمى نتيجة االختباريف المصمييف )اختبار عدة الخطوة الواحدة واختبار فحص االليزا (       

لغرض بياف العالقة بيف االعراض المرضية واالصابة    H.pyloriلتحديد عدد المرضى المصابيف ببكتريا 

 ((4-4وفؽ الجدوؿ  عمىبيذه البكتريا المرضية وقد وزعت االعراض المرضية ونسبيا

 

 

 



 تبعا لمعالمات )االعراض (المرضية    H.pyloriتوزيع االصابة ببكتريا (: 4-4جدول) 

 % .pyloriH (ve+) األعراض المرضية  ت
 Gastric pain         53        67.08ألـ في البطف  -1
 Anemia                   50        63.29فقر الدـ  -2
حرقة مع حموضة أو بدوف حموضة  -3

 Acidity & / or heartburnsلممعدة 
45        56.96 

نقصاف في الوزف والشيية لمطعاـ  -4
Weight & Anorexia loss 

40        50.63 

 Nausea & Vomiting  35        44.30يثياف وتقيء -5
 

بمغ عدد الذيف يعانوف إذ  ،البطف آآلـعراض المرضية كانت ألل(اف اعمى  (4-4يالحظ مف الجدوؿ        

وكانت نتيجة ىذه الدراسة متفقة نوعا ما مع نتائج كؿ )محمد  67,08مريضا وبمغ نسبتيـ  53منيا 

عمى البطف شكؿ اعمى نسبة بيف االعراض أ( حيف توصال في دراستيما اف الـ 2012( و)النعيمي ،2004،

( حيف اكد في دراستو 2001قت نتيجة ىذه الدراسة مع ماتوصؿ اليو )الظاىر ،المرضية االخرى وكذلؾ اتف

تكوف متالزمة مع الـ البطف وحرقة المعدة بحموضة او بدوف حموضة    H.pyloriاف االصابة ببكتريا 

ىـ اعراض عسر اليضـ ، في حيف جاء فقر الدـ بالمرتبة الثانية مف حيث ألممعدة وعد ىذيف العارضيف مف 

بمغ عدد المصابيف بيذه البكتريا والذيف إذ  ؛  H.pyloriعراض المرضية التي تدؿ عمى االصابة ببكتريا اال

وقد يكوف سبب فقر الدـ ىذا البراز المصحوب بدـ او البراز االسود  ( مصاباً (50 يعانوف مف فقر الدـ

مف ظيور االعراض المرضية عمى  خر والذي يؤدي الى فقر الدـ ، وجاءت حرقة المعدة بالمرتبة الثالثةأالمت

بمغ عدد المصابيف الذيف يعانوف مف حرقة المعدة سواء إذ   ؛ليذه الدراسة    H.pyloriالمصابيف ببكتريا 

( 2004مقارنة مع )محمد ،   %56.96وبمغت نسبتيـ  45اكانت مصحوبة بحموضة او بدوف حموضة 

 يفوالذH.pylori مف نتائج الدراسة الحالية اف عدد المصابيف ببكتريا لوحظ  وىـ االعراض ، أف عده يح



كؿ عدد  ،في حيف ش    %50.63وبمغت نسبتيـ   40يعانوف مف نقصاف الوزف وفقداف الشيية لمطعاـ قد بمغ 

 (2005المصابيف الذيف يعانوف مف الغثياف والقيء اقؿ عددا وىذه النتيجة اختمفت مع ماتوصؿ اليو )الراوي ،

حيف احتؿ ىذا العارض المرتبة االولى بيف االعراض المرضية لممرضى المشموليف بدراستو ويمكف تفسير 

نتائج الدراسة الحالية اف جميع ىذه االعراض قد تكوف مشتركة مع بعضيا لمداللة عمى االصابة بامراض 

عمى   (2002وآخرون ,  (  Johansson، بينما اكد الباحثوف H.pyloriعسر اليضـ الناتجة عف بكتريا 

 بكتريا اليشترط اف تكوف مترافقة مع كؿ ىذه االعراض .يذه الاف االصابة ب

 تبعا لجنس المرضى   H.pylori:توزٌع االصابة ببكترٌا 3-4
وفؽ عمى المرضى  تبعًالجنس   H.pyloriبكتريا يمكف توضيح  نتائج الدراسة حوؿ توزيع االصابة ب

 ( (4-5الجدوؿ

 لجنس المرٌض  تبعاً  H.pylori(: توزٌع االصابة ببكترٌا (4-5جدول 

 و% Total عدد االناث و%   عدد الذكور و% تشخٌص الحاله المرضٌة 
H.pylori  +ve     37   (40.66) 42  (46.15) 79 (86.81) 

H.pylori  _ ve    7     (7.69 ) 5   (5.49) 12 (13.19) 

 Total  44   (48.35) 47 (51.65) 91   (100)العذد النلً 

●H.pylori  +ve  : المصابيف ببكتريا H.pylori   

●H.pylori  - ve   :يير المصابيف ببكتريا  H.pylori  

(اف عدد االناث المصابات بالبكتريا يكوف اكثر مف عدد الذكور وىذه النتيجة (4-5يتضح مف الجدوؿ       

( حيث كانت نسبة االناث المصابات التي توصؿ  2008)ياس ،تتفؽ مع النتيجة التي توصؿ الييا كؿ مف 

 (، في حيف جاءت نتائج ىذه الدراسة(%50( في كانت نسبة الذكور المصابيف (%55.6الييا في دراستو 

( حيف اكدت تفوؽ الذكور عمى االناث في االصابة 2001مختمفة عف النتائج التي توصمت الييا )اليادي ،

ناث  التي ربطت سبب تفوؽ النسبة يعود لمتدخيف ولنفس السبب لأل ((%68.2و ( لمذكور%77.8بواقع )

 (2001الباحثيف )البمداوي ،                     سبب تناوؿ الكحوؿ اكد كؿ مف  فضال عف 



الى تفوؽ الذكور عمى االناث في االصابة ،في حيف تشابيت نتائج الدراسة الحالية مع ( (Sobin,2004و

( حيف اكدا عمى تفوؽ الذكور عمى االناث بفرؽ قميؿ حيف كانت 2007( و)باقر،2007، كؿ مف )الصكر

( في حيف كانت نسبة االناث (%75.3( و(%75.38نسبة الذكور في كمتا الدراستيف 

(، وكذلؾ نسبة اصابة الذكور تفوؽ عمى االناث في الدراسة التي اجرتيا (%72.50(و(72.50%

( في حيف كانت %65.85بة الذكور المصابيف ببكتريا المعدة الحمزونية )( حيث كانت نس2012)النعيمي،

 (.(%34.14نسبة االناث المصابات

إف اختالؼ نتائج الدراسة الحالية عف بعض الدراسات المذكورة اعاله قد يكوف بسبب اختالؼ عدد النماذج 

بناء عمى ، H.pyloriكتريا المأخوذة في الدراسة أو طرؽ الكشؼ المستخدمة في التحري عف األصابة بب

اي مف الممكف اف تصيب كال بيذه البكتريا اعاله فاف الجنس اليعد عامؿ خطورة لالصابة  في ماذكر

 (.(Faisal,2005النتيجة التي توصمت الييايتفؽ مع الجنسيف  وىذا 

  حسب العمر   H.pyloriتوزيع االصابة ببكتريا 4- 4:

اكدت نتائج الدراسة الحالية اف اعمى نسبة اصابة ببكتريا المعدة الحمزونية كانت في الفئة العمرية       

( وكاف عددىـ (%21.97( مصاب مف كال الجنسيف وكانت نسبتيـ (20سنة حيث كاف عددىـ  34)-(25

 الجنسيف ( مصابا مف كال(19سنة حيث كاف عددىـ  (44-(35مقارب الى عدد المصابيف بالفئة العمرية

( وكانت النتيجة ىذه الدراسة مقاربة لمنتيجة التي توصمت الييا )اليادي (%20.87ايضا وكانت نسبتيـ 

( ، وجاءت نتائج الدراسة الحالية متقاربة (39-30( حيث سجمت اعمى نسبة اصابة في الفئة العمرية 2001

سبة اصابة في الفئتيف العمريتيف عمى ن( التي سجمت ا2005ايضا مع النتيجة التي توصمت الييا )الراوي ،

( سنة الذي اشار الى اف انتشار االصابة اليقتصر عمى عمر معيف انما يرتبط بقمة 49-40( و)(29-20

لمفرد وضعؼ المستوى الثقافي لديو ،  بينما كانت نتيجة دراستنا   الوعي الصحي وضعؼ الحالة االقتصادية

( حيث اكد في دراستو اف اعمى نسبة اصابة كانت في الفئة 2004توصؿ اليو )محمد ،     تختمؼ عما 



ابرزىا  ( سنة والذي عمؿ سبب ارتفاع االصابة في تمؾ الفئة الى عوامؿ عدة لعؿ مف59-(50العمرية

،انعداـ التعميـ. وكانت ىذه النتيجة متفقة لما توصمت  عمى مستوى السكف التدخيف ،االزدحاـ

( ايضا والتي كانت دراستيا (50-59جمت اعمى نسبة اصابة في الفئة العمرية ( التي س2012اليو)النعيمي،

وعميو يمكف القوؿ بانو ليس  لعامؿ تقدـ العمر (.2004وآخرون , Mengeمتوافقة مع نتائج دراسة الباحثوف 

ب حسبH.pylori يوضح توزيع االصابة ببكتريا  ((4-6.والجدوؿ بيذه البكترياعالقة مع زيادة نسبة االصابة 

 ػػػيفالفئات العمرية ولكال الجنس

  حسب الفئات العمرية ولكال الجنسيفب  H.pyloriتوزيع االصابة ببكتريا ( (4-6جدول 

الفئة  نوع العٌنة 

 العمرٌة

 )سنة (

 الذكور و االناث االناث الذكور

 )%( العدد )%( العدد )%( العدد

H.pylori ve(-) 

  

15-24 0 0 1 1.09 1 1.09 

25-34 2 2.20 0 0 2 2.20 

35-44 2 2.20 2 2.20 4 4.40 

45-54 2 2.20 0 0 2 2.20 

55-64 1 1.09 0 0 1 1.09 

75-65 0 0 2 2.20 2 2.20 

 81.13 12 5.49 5 7.69 7  المجموع 

 

H.pylori ve)+( 

 

 

 

 

15-24 3 3.30 7 7.69 10 10.99 

25-34 9 9.89 11 12.08 20 21.99 

35-44 9 9.89 10 10.99 19 20.88 

45-54 9 9.89 5 5.49 14 15.38 

55-64 5 5.50 4 4.40 9 9.89 

65-75 2 2.20 5 5.49 7 7.69 

 86.82 79 46.14 42 40.67 37  المجموع 

Ve(-+)Ve)+(  44 48.35 47 51.65 91 100 
 

●H.pylori  ve +   :المصابيف ببكتريا H.pylori  

●H.pylori  ve -   :يير المصابيف ببكتريا H.pylori  

 



  شكؿ المستعمرات عمى االوساط النامية عميها:5-4

(  (H.pyloriلوحظ مف خالؿ الزرع عمى االوساط الزرعية المستخدمة لغرض العزؿ االولي لبكتريا         

حظ نمو البكتريا إذ لو  ؛يكوف االسرع في ظيور نمو البكتريا(  MCUA)اف وسط اكار يوريا كولمبيا المحور 

( ساعة مف خالؿ تغير لوف الوسط مف البرتقالي الى الوردي وىذا (24التتجاوز  مدة  عمى ىذا الوسط خالؿ

( 2010وآخرون ,   Al-Sulamiو) ( 2008وآخرون ,   Al-Sulami)يتفؽ مع النتائج التي حصؿ عمييا 

مماجعؿ ىذا الوسط ىو االساس في العزؿ االولي ليذه البكتريا واف سبب تغير لوف الوسط يعود لقدرة البكتريا 

عمى تحميؿ اليوريا الموجودة ىذا األنزيـ يعمؿ إذ  عمى افراز انزيـ اليوريز والذي يعد مف اىـ عوامؿ ضراوتيا 

ظير مقدرتو فقد أ عمى الدـ ومضاد الفانكومايسيف  الكولمبيا الحاوي   اما بالنسبة لوسط اكار  ، في الوسط 

نمو البكتريا مف خالؿ ظيور مستعمرات لوحظ  ؛إذساعة  (48-24)عمى نمو البكتريا خالؿ فترة تتراوح بيف

رمادية دائرية منتشرة في الطبؽ وخارج حدود التخطيط الذي وضعناه عند الزرع عمى الطبؽ وذلؾ يعود لقدرة 

( في شكؿ 2012( و)الخفاجي،2012ة وىذا يتفؽ مع ماتوصمت اليو كؿ مف )النعيمي،البكتريا عمى الحرك

ظيور نمو ليذه لوحظ في مدة الحضف حيث نتائج ىذه الدراسة ال تتفؽ المستعمرات عمى ىذا الوسط ولكف 

البكتريا ساعة خالفا لما اكدت عميو الباحثة االولى في اف ظيور نمو ىذه  ( 48-24)البكتريا خالؿ مدة

( يوما في حيف اكدت الباحثة الثانية اف مدة الحضف المطموبة لظيور نمو ىذه 14-7يحتاج لمدة حضف )

مف الزرع 48) – (24بالنسبة لوسط بروسيال فقد ظير النموخالؿ ، أما  أياـ( 7-3البكتريا تتراوح بيف )

ظيور اجناس  ولكف وجد ((Rojas  ,2013ولوحظ النمو عمى شكؿ قطرات مائية شفافة دائرية الشكؿ 

لبكتريا موجبة وسالبة بعد التصبيغ بصبغة يراـ والفحص تحت المجير ولعؿ ذلؾ يعود لعدـ اضافة 

اليراض في ىذه الدراسة ( (BHIوسط نقيع الدماغ والقمب عند استعماؿ ، أما المضادات التي تمنع نموىا 

مشجعات نمو ليذا الوسط لغرض تدعيـ نمو ىذه  مع اضافة  H.pyloriالتنقية )العزؿ الثانوي ( لبكتريا 



 وىذا يؤكد اف مدة( ساعة او اكثر بقميؿ (24ظيور مستعمرات شفافة محدبة الشكؿ خالؿ فترة لوحظ البكتريا 

 ساعة.48) -24) النمو التي تحتاجيا ىذه البكتريا عمى ىذا الوسط تتراوح

 ( (4-7توضيح ماسبؽ ذكره وفؽ الجدوؿيأتي وفيما 

 (: توضيح انواع االوساط المستخدمة لغرض العزؿ االولي والثانوي 4-7)جدوؿ 
 شكؿ النمو  مدة الحضف   نوع الوسط 

تغير لوف الوسط مف البرتقالي  ساعة  24التتجاوز    MCUAوسط 
 الى الوردي بمستعمرات لزجة.

  Columbia  bloodوسط 
agar  

ظيور مستعمرات محدبة  ( ساعة (48-24تتراوح بيف 
 رمادية الشكؿ 

  Brucalla  agarوسط 
base 

ظيور مستعمرات شفافة شبيية  ساعة.(48-24)تتراوح بيف 
 بقطرات الماء دائرية الشكؿ.

 Brain  Heartوسط 
Infusion(BHI) 

ظيور مستعمرات شفافة دائرية  (ساعة .(48-24تتراوح بيف 
 صغيرة .

 

 (:(4-8الوسط وعدد العزالت النقية فيمكف توضيحيا بالجدوؿاما عف العالقة بيف نوع 
 (: العالقة بيف نوع الوسط وعدد العزالت النقية والمختمطة .4-8جدوؿ )

 % عدد العزالت المختمطة  % عدد العزالت النقية  نوع الوسط 
MCUA 50 54.94 19 20.88 

Columbia  

blood agar 

45 49.45 24 26.37 

Brucella  

agar base 

42 46.15 27 29.67 

 

اف اعمى نسبة عزؿ لممزارع النقية كانت عمى وسط اكار يوريا كولمبيا  ((4-8الحظ مف الجدوؿ ي       

مماجعمو الوسط االساس المعتمد لمعزؿ االولي ، يميو بالمرتبة الثانية وسط اكار كولمبيا المضاؼ اليو  المحور

 في مختمطة عند الزرع عميو والتي يحتمؿ اف يكوف سببيا تموث الوسطوجود عزالت فيو  الدـ والذي يالحظ

في حيف   (  2014، وآخروف (Abu-Sabeihاثناء الزرع وىو وسط يير انتقائي )في اثناء اضافة الدـ او 



يالحظ  وسط بروسيال جاء بالمرتبة الثالثو مف حيث عدد نسبة العزؿ ،بعد عزؿ ىذه البكتريا وتصبيغيا 

اف البكتريا سالبة لصبغة يراـ  ذات شكؿ عصوي منحني او حمزوني او بشكؿ جناح  لوحظ ـبصبغة يرا

(و)اليادي 2001(ساعة وىذا يتفؽ مع جاء بو كؿ مف )البمداوي ،(24النورس  وذلؾ في المزارع الفتية بعمر 

و  (Hadi,2011) ( و2007( و)الصكر ،2001( و)الظاىر ،2001،

اما بالنسبة (،  2007وآخرون , (  zevedo( وباحثيف اخرييف منيـ 2012(و)الخفاجي،2012)النعيمي،

لشكؿ البكتريا في المستعمرات القديمة فتكوف مكورة الشكؿ وىذا يؤكد قدرة البكتريا لتغير شكميا تبعا لمظروؼ 

وآخرون  (  Willenالبيئية المتوفرة او وجود نقص في المتطمبات الغذائية وىذا يؤكد نتائج دراسة كؿ مف 

  (2007وآخرون , (  zevedo( و2000,

  H.pyloriالتشخٌصٌة لبكترٌا االختبارات 4 - 6:

بعد العزؿ االولي ليذه البكتريا اي بعد ظيور النمو مباشرة نقـو باجراء عدة اختبارات تشخيصية ليذه      

( ساعة وكما تـ ذكره سابقا فاف االختبارات قد تـ اجراؤىا لمعزالت (24عمر المستعمرة اي اليتجاوز  البكتريا 

 عزلة قد اعطت نتيجة موجبة الختبارات اليوريز ،  50اف جميع العزالت النقية والبالغ عددىا إذ  النقية فقط 

ي حيف االوكسيديز، واستيالؾ السترات ، واختبار الحركة حيث كانت البكتريا ذات حركة فعالة ، ف الكتاليز،

كانت البكتريا سالبة لصبغة كراـ، واعطت نتائج سالبة الختبارات تحمؿ الجالتيف ، اختزاؿ النترات ، والنمو 

ـْ حيث اف البكتريا التتمكف مف النمو في ىاتيف الدرجتيف مف الحرارة .وىذه النتائج 42و  25بدرجة حرارة 

 2010وآخروف، Al-Sulami ;2008 ون ,وآخر (  Al-Sulamiوماتوصؿ اليو كؿ مف الباحثيف  و تتفؽ

;Abu-Sbeih ، ويعد اختبار اليوريز  مف اىـ االختبارات التشخيصية .وباحثيف اخرييف  2014)وآخروف

تغير لوف الوسط  لوحظ بعد الزرع عمى وسط اكار اليوريا المحضر مسبقا وحضنولوحظ ليذه البكتريا حيث 

 ارعمى ايجابية االختب ( ساعة داللة (24اقؿ مف مدة مف البرتقالي الى الوردي خالؿ 

  وسط الحفظ:7-4



اف البكتريا المحفوظة لفترة قصيرة تفقد حيويتيا وتتحوؿ لوحظ بالنسبة لوسط الحفظ لفترة قصيرة فقد       

ويراعى تجديدىا كؿ  %20بنسبة  glycerin لمشكؿ المكور عند اعادة زرعيا مرة اخرى لذلؾ فيجب اضافة

 ، اما وسط الحفظ لفترة طويمة فقد ثبت فعاليتو لمحفظ ..( اسابيع (3-4

  Lactobacillus  acidophilus  وتشخٌص عزل:8-4

اف ىنالؾ عزالت نقية بمغ عددىا  لوحظ( عينة مف المبف الرائب وبعد االستنبات البكتيري (30تـ جمع     

  Lactobacillus  acidophilus( عزالت مختمطة اي وجود بكتريا (9(عزلة في حيف كانت ىنالؾ (21

وجود الخمائر وذلؾ فضال عف في الوسط الزرعي بجانب اجناس بكتيرية اخرى موجبة وسالبة لصبغة يراـ 

(عزلة (26بمغت  MRS agarفي حيف عدد العزالت النقية في وسط  Nutrient  agarفي الوسط المغذي 

يوضح ارقاـ العزالت النقية (  (4-9والجدوؿ  ( (4العزالت المختمطة عمى ىذا الوسط كاف عددىا وعدد 

 والمختمطة عمى كال الوسطيف :

 ونسبها     L.acidophilus( : عدد العزالت النقٌة والمختلطة من بكترٌا 4-9جدول )

 العزالت المختمطة  Nutreint    agarالىقٍح على وسط  العزالت 
 5,6,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19,20,22,23,24,26,2

7,28,  

29,30 

1,2,3,4,7, 

13,17,21, 25 

Total 21 9 

% 70 30 

 العزالت المختمطة   MRS   agar العزالت النقية عمى وسط 
 2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,2

3,24,  25,26,27,28,29,30 

1,3,7,17, 

Total 26 4 

% 86.66 13.33 

 

في عزؿ   Nutreint  agarعمى وسط    MRS  agarفضمية وسط أ ((4-9يالحظ مف الجدوؿ        

  Selectiveوسط انتقائي    MRS  agarوىذا يدؿ عمى اف وسط   L.acidophilusبكتريا المبف 

media) )  لبكترياL.acidophilus    (  2010)عبد عمي ، يفوىذا يتفؽ مع كؿ مف الباحثت



( الذي  2004وآخروف ، ,    Brooksوكذلؾ يتفؽ مع )( 2011وآخرون , (Hassan(  و2011و)الطائي،

ىو المفضؿ لعزؿ بكتريا MRS (De  man  Rogosa  Sharp )اكد مف خالؿ دراستو  اف وسط  

L.acidophilus ، النو يستبعد العزالت السالبة لصبغة يراـ او العزالت يير العصوية المكونة لالبواغ 

  شكؿ المستعمرات والبكتريا:1-8-4 

بالنسبة لمعينة   MRS  brothو     pepton  waterبعد اف تمت عممية تخفيؼ العينات بوسطي       

تمت زراعتيا  MRS  بينما العينة المخففة  بمرؽ  Nutrient  agarزرعت عمى وسط المخففة بماء الببتوف 

 ظيور النمولوحظ وبعد حضف الوسطيف في الحاضنة الالىوائية   ،   MRS  agar عمى وسط 

L.acidophilus  عمى وسطNutrient agar   عمى وسط  لنمواقبؿ ظيورMRS  agar     اما بالنسبة

ورمادية    Nutrient  agarلشكؿ المستعمرات فكانت مستعمرات دائرية بيضاء او كريمية الموف عمى وسط 

وتميؿ لمزوجة وتكوف المستعمرات ضمف حدود التخطيط فقط بالنظر    MRS  agarالموف لماعة  في وسط 

د عزالت مختمطة عمى العينة المزروعة وجو لوحظ لكوف البكتريا يير متحركة ، وبعد التصبيغ بصبغة يراـ 

) وجود بكتريا موجبة وسالبة لصبغة يراـ اضافة لمخمائر ( واف سبب ذلؾ قد  Nutrient  agarعمى وسط 

لعزؿ ىذه البكتريا ،في حيف تكوف ىذه ( (non-selective  mediaيعود لكوف ىذا الوسط يير انتقائي 

بالنظر لكونو وسط MRS   agar ة المزروعة عمى وسط العزالت )المختمطة ( ضئيمة جدا عمى العين

   Enrichment(كما انو وسط اينائي  (Hawaz ,2014( لعزؿ ىذه البكتريا )(Selectiveانتقائي 

medium  )، ممايؤكد افضمية وسط 2011(.)الطائي )MRS  agar   لزرع بكترياL.acidophilus  وىذا

( 2004وآخرون , (  Brooks(و 2010(و )السعدي ،2007يتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف )العباسي ،

وىذا يتفؽ مع   L.acidophilusتنترٌا لزرع    MRS  agar( يوضح افضمية وسط 4-10لجدوؿ )وا

 ( 2010ماجاءت بو )السعدي ،



 (: ٌوضح نوع وسطً التخفٌف والزرع وشكل المستعمرات وعدد العزالت النقٌة والمختلطة .4-10جدول )

الوسط  التخفيؼوسط 
 الزرعي 

شكؿ  مدة الحضف
 المستعمرات

عدد العزالت 
 النقية و%

عدد العزالت 
 المختمطة و%

Pepton  water 

  

Nutreint  

agar  
24-48) )

 ساعة .

دائرٌة 
 كرٌمٌة .

عزلة   21

 70و
عزالت 9

 30و
MRS  broth MRS  

broth 
24-72) )

 ساعة .

دائرٌة رمادٌة 
لماعة تمٌل 
 للزوجة .

عزلة    26

 86.66و
عزالت   4

 13.33و

 

قابمية عمى النمو في مدى واسع مف   L.acidophilusكما لوحظ مف خالؿ ىذه الدراسة اف لبكتريا      

ولكف اف الرقـ الييدروجيني االمثؿ لنمو  (Peh ،2013و   Pyar)pH(4-8) الرقـ الييدروجيني يتراوح بيف

وآخرون    Dumbrepatilوىذه النتيجة جاءت متفقة مع نتائج دراسة )   pH=6.5ىذه البكتريا يكوف عند

يعد الرقـ الييدروجيني مف العوامؿ الميمة لنمو ىذه البكتريا وفعاليتيا االنزيمية ونقؿ المغذيات إذ  (,2008,

 في الخمية ونواتجيا الوسطية ودرجة تحمميا 

درجة مئوية  37الحرارة المثمى لنمو ىذه البكتريا كانت تـ مالحظة مف خالؿ الدراسة الحالية اف درجة  كما   

حيث اف ىذه الدرجة تكوف ضرورية لعمؿ االنزيمات التي تعمؿ عمى تحويؿ المادة االساس الى حامض واف 

وآخرون  (  Panesar  اختالؼ درجات الحرارة يؤثر عمى ايض البكتريا وىذا يتفؽ مع ماجاء بة الباحث

نتائج ىذه الدراسة اف التراكيز المرتفعة مف كموريد الصوديوـ لموسط الزرعي  لوحظ مف خالؿو (. 2007,

وىذه النتيجة جاءت متفقة مع نتائج    L.acidophilus( يثبط نمو بكتريا (4.5-5.5والتي تتراوح بيف

 (.2008الباحث )العمري،

بالماء المقطر ظيور نمو  لوحظ مف خالؿ ىذه الدراسة اف اخذ العينة وزعيا مباشرة بعد تخفيفياو        

وىذا يؤكد اىمية وسطي التخفيؼ والحضف لمدة   L.acidophilusلمخمائر فقط بدوف ظيور نمو لبكتريا 

حيث لوحظ مف خالؿ الدراسة الحالية    MRS  broth( عمى وسط الحضف وخاصة وسط التخفيؼ (24



ىذا مع العزلة  بعد  MRS  broth الحاوية عمى وسط التخفيؼ  تكوف راسب في اسفؿ انبوبة االختبار

النامية  L.acidophilusساعة ىذا الراسب يكوف عبارة عف بكتريا  24لمدة 37 حضنيا بدرجة حرارة 

والمنشطة وتعد ىذه واحدة مف الصفات التشخيصية المظيرية ليذه البكتريا  وىذا يتفؽ مع ماجاء بو 

Nawaf,2005); Hoque   , 2010وآخرون ; Hassan , بالنسبة لشكؿ البكتريا اما  (2011وآخرون

فتكوف عصوية الشكؿ ،موجبة لصبغة يراـ ،تكوف بييئة عصيات مفردة او بشكؿ سالسؿ قصيرة وىذا يتفؽ 

وكذلؾ يتفؽ مع  ( 2011الطائي، ; 2010السعدي ،; 2010)عبد عمي ، حثيفمع مااكدت عميو كؿ مف البا

    .                 Peh ،(2014و Pyar   )الثاحث مااكد عميو 

متعرؼ عمى صفات البكتريا حامض لوالكيموحيوية التي تـ   اجراؤىا المظيرية اما بالنسبة لالختبارات        

  MRSتـ االعتماد عمى العزالت النقية فقط التي تـ عزليا عمى وسط فقد  ( L.acidophilusالمبنيؾ )

agar    باعتباره وسط انتقائي لعزؿ ىذه البكتريا وتـ اىماؿ العزالت المختمطة  ،وبعد اجراء االختبارات

الكيموحيوية التشخصية ليذه البكتريا لوحظ اف مف اىـ صفات ىذه البكتريا انيا تكوف موجبة لصبغة يراـ ، 

، يير متحركة، وسالبة الختبار تحمؿ سالبة الختبار الكتاليز ، سالبة لالوكسيديز ، سالبة الختبار االندوؿ 

وكذلؾ سالبة ألختبار اليوريز الجالتيف ، سالبة الختبار استيالؾ السترات وسالبة الختبار اختزاؿ النترات 

( و)عمي  2008( و)احمد ،2005.وىذه النتائج لالختبارات توافقت مع نتائج كؿ مف الباحثات )العبدلي ،

 (.2011( و)الطائي ، 2010،

 ((4-11 فيمكف توضيحيا بالجدوؿ اف السكريات التي اختبرت البكتريا قيد الدراسة في قدرتيا عمى تخمرىا  

 ( Pyar.لتعرؼ قدرتيا في تخمرىا L.acidophilus اختبرت  بكتريا ( : اىـ السكريات التي 4-11جدوؿ )

 (Peh,2014و

 ( -نتيجة االختبار)+، نوع السكر 
Maltose  + 

Lactose  + 

Sucrose  + 



Glucose  + 

Arabinose  ـــ 

Sorbitole  ـــ 

  

 

  H.pyloriعلى بكترٌا    L.acidophilus: تأثٌر المعزز الحٌوي لبكترٌا 9-4

 ووسط    BHI  agarعمى وسط    L.acidophilusوبكتريا    H.pyloriنتيجة زرع كؿ مف بكتريا       

Columbia  agar  base   اف لبكتريا لوحظL.acidophilus    القابمية عمى تثبيط نمو بكترياH.pylori   

 ((4-1كما في الشكؿ حوليا واضحة  تثبيط بتكويف مناطؽ

 

 

 

 

 

   L.acidophilusباستخدام بكترٌا    H.pylori(:تثبٌط نمو (4 -1شكل                

الى انتاجيا اوال  لمادة    H.pyloriعمى تثبيط نمو بكتريا    L.acidophilusوتعود قدرة بكتريا      

 البكتريوسيف  التي تعمؿ بمثابة مضاد حيوي تعمؿ عمى احداث اضطراب في وظيفة الغشاء الخموي لبكتريا 

H.pylori تمفو وتحرير المكونات الخموية الداخمية ليذه البكتريا المرضية مؤديا في النياية الى موتيا وبالتالي

وآخرون Cui; 2010وآخرون , Chen  ; 2003وآخرون , Kimمل مه الثاحثٍه )وىذا يتفؽ مع ماجاء بو 

,2010 ; Vitor, اف بكتريا عف ذلؾ فضال و(  2011وآخرونL.acidophilus    تنتج حامض عضوي

الذي ىو حامض الالكتيؾ والذي يعمؿ بدوره عمى خفض  الرقـ الييدروجيني في بيئة التفاعؿ مؤديا في 

النياية الى تثبيط نمو بكتريا المعدة الحمزونية  حيث اف الحوامض العضوية تمتاز بقدرتيا عمى الذوباف في 



لمائية وذلؾ يساعد عمى تسييؿ عممية اختراقيا الدىوف فضال عف انيا تكوف ضعيفة التفكؾ في المحاليؿ ا

لمغشاء البالزمي لبكتريا المعدة الحمزونية وانتشارىا بشكؿ سريع الى سايتوبالـز ىذه الخمية مؤديا الى 

اضطراب في انظمة نقؿ المواد عبر ىذا الغشاء نتيجة التغير في نفاذية الغشاء الخموي وىذا يتفؽ مع ماجاء 

ومف العوامؿ االخرى التي تزيد مف القابمية التثبيطية لبكتريا  (,2002خرون ,وآ(  Mercenier بو 

L.acidophilus   عدـ امتالؾ ىذه البكتريا النزيـCatalase   وبالتالي يتجمع بيروكسيد الييدروجيف في

سيد وسط التفاعؿ مؤديا في النياية الى تثبيط  نمو بكتريا المعدة الحمزونية ،فضال عف ياز ثنائي اوك

الكاربوف الذي تنتجو بكتريا حامض الالكتيؾ عموما مف خالؿ تخمرىا لمسكريات والذي يسيـ بدوره في تثبط 

تثبيطو لالحياء المجيرية المرضية يير معروفة ولكف  اف آلية  نمو البكتريا المرضية، حيث عمى الريـ مف

تداخؿ مع االيشية الخموية وبالتالي تعطيؿ يعتقد اف فعاليتو التثبيطية مرتبطة بخفض الرقـ الييدروجيني وال

نقؿ السوائؿ مف خالؿ ىذه االيشية وبالتالي تثبيط الفعاليات االنزيمية ، فضال عف عوامؿ تثبيطية اخرى 

الف عف اعطاء النكية و يكوف ليا دور  في عممية التثبيط منيا مركب الداي استيؿ واالستمدييايد  المسؤ 

 (2006يماف بدورىما بعممية التثبيط .)العبيدي ،لباف والمذاف يسالمميزة لأل

جاء متفقا مع نتائج كؿ مف    H.pyloriعمى تثبيط نمو بكتريا    Lactobacillusاف مقدرة جنس      

الذي اجرى دراستو عمى الفئراف فوجد اف الفئراف المعاممة ببكتريا  (2004وآخرون , (  Sgourasالباحثيف 

L.casei     قد اظيرت انخفاضا في مدى استعمار بكترياH.pylori     مقارنة بغيرىا التي لو تعامؿ بيذه

الذي توصؿ مف خالؿ دراستو اف تناوؿ المبف بشكؿ  (2005وآخرون ، (  Wangالبكتريا ، وكذلؾ الباحث 

،وكذلؾ   H.pyloriيساعد عمى تقميؿ االصابة ببكتريا     Lactobacillusمنتظـ الذي يحوي بكتريا 

حيف توصؿ مف  (2006وآخرون , (  Fujimuraتطابقت نتائج الدراسة الحالية مع ماتوصؿ اليو الباحث 

التي تستعمر المعدة    H.pyloriالقابمية عمى تثبيط نمو بكتريا    Lactobacillusخالؿ دراستو اف لبكتريا 

 (  Sunanliganonسة الحالية مع نتائج البحث واالمعاء الدقيقة والقولوف لالنساف ، وكذلؾ اتفقت نتائج الدرا



القابمية عمى    Lactobacillus  plantarumالذي توصؿ مف خالؿ دراستو اف لبكتريا  (2012وآخرون ,

  in( ومختبريا خارج جسـ الكائف الحي )in  vivoفي داخؿ جسـ الكائف الحي ) H.pyloriكبح نمو بكتريا 

vitro وكذلؾ جاءت الدراسة الحالية مطابقة لماتوصؿ اليو الباحث،)Hirstova,2013))  حيف توصؿ اف

 مختبريا.  H.pyloriالقابمية عمى تثبيط    Lactobacillusلبكتريا 

( التي توصمت مف خالؿ 2010اخيرا تطابقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الباحثة )عبد عمي ، 

التي  H.pyloriالقابمية عمى تثبيط نمو بكتريا    Lactobacillusتجربتيا عمى الفئراف اف لبكتريا 

ر أتستعمرالمعدة و االمعاء الدقيقة والقولوف ليذه الفئراف وتسببت في كبر حجـ ىذه االعضاء مف جسـ الف

 ىذه االعضاء الى حجميا الطبيعي  عودةالحظت    Lactobacillusوبعد المعالجة ببكتريا 
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 : يأتيتـ التوصؿ مف خالؿ الدراسة الحالية الى ما

كوسط ناقؿ لمعينة مف وحدة الناظور في  (( Tryptic  soy brothكفاءة وسط مرؽ الصويا الزيتية  1-

مستشفى بعقوبة التعميمي لحيف ايصاليا الى مختبر كمية التربية لمعمـو الصرفة لغرض زرعيا عمى 

 االوساط المناسبة ليا .

  H.pyloriكوسط زرعي انتقائي لبكتريا  (MUCA)كفاءة وسط اكار كولمبيا يوريا المحور     2 -

لبكتريا   IgGاالختبار المصمي مف نوع االليزا لتحديد مستوى االجساـ المضادة نوع تعد تقنية  – 3   

H.pylori       كفوءا في تحديد االصابة بيذه البكتريا ا مف خالؿ تعرؼ قيمة االجساـ المضادة في مصؿ

 الشخص المصاب ليذه البكتريا    

  H.pyloriكتريا المعدة الحمزونية عدـ وجود عالقة بيف العمر والجنس وبيف االصابة بب -4    

 يمكف اف تحدث االصابة الي فئة عمرية ولكال الجنسيف وقد تكوف لعوامؿ اخرى اثر      إذ     

 في زيادة نسبة االصابة كالتدخيف والمستوى الثقافي واالقتصادي .   

 وتشخيصيا .   Lactobacillus  acidophilusلعزؿ بكتريا    MRS  agarكفاءة وسط  -5  

مف خالؿ تكويف مناطؽ تثبيط  H.pyloriتأثير مثبط عمى نمو بكتريا L.acidophilus إف لبكتريا  – 6  

 واضحة .

 

 االستنتاجات

Conclusion

s 



 

 

 

 :  أتيمف خالؿ اجراء ىذه الدراسة  نوصي بماي

والتي يكوف ليا الدور األكبر في تثبيط   L.acidophilusػػػػػػ تحديد المركب أو المركبات التي تنتجيا بكتريا 1

يقاؼ H.pyloriنمو بكتريا   فعالياتيا مع تحديد تركيز كؿ مركب الالـز لعممية التثبيط ىذه . وا 

 . H.pyloriودراسة تأثيره عمى نمو بكتريا  L.acidophilusػػػػػػ إستخداـ تراكيز مختمفة مف رائؽ  بكتريا 2

ضد الكثير مف المسببات المرضية    Lactobacillus  acidophilusاعتماد المعالجة الحيوية لبكتريا  -3

 . H.pyloriلما ليذه البكتريا مف عالقة كبيرة ببكتريا   .Campylobacter  spكبكتريا 

والمدينة ( مف حيث  اجراء دراسة لمقارنة نسبة االصابة بيف المناطؽ الريفية والمناطؽ الحضرية )الريؼػػػػػػ 4 

لغرض بياف اثر المستوى الثقافي واالقتصادي عمى نسبة   H.pyloriاالصابة ببكتريا المعدة الحمزونية 

 االصابة بيذه البكتريا .

وبالتحديد بيف تقنية  H.pyloriإجراء دراسة مقارنة بيف التقنيات المناعية والجزيئية في تشخيص بكتريا  -5

 (.PCR( وتقنية التفاعؿ السمسمي ألنزيـ البممرة )ELISAمقايسة الممتز المناعي المرتبط باألنزيـ )
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 (1الممحؽ رقـ )

 استمارة معمومات عف المريض

 رقـ العينة :●

 تاريخ اخذ العينة :●

 اسـ المريض :●

 الجنس :●

 العمر:●

 الوزف :●

 تاريخ االصابة :●

 العالجات المستخدمة :●

 ىؿ يعاني مف امراض اخرى :●

 مدخف اـ ال :                  ●

 تاريخ بدء التدخيف :●

 مدمف كحوؿ اـ ال:●

 ىؿ اخذ مضادات التيابات قبؿ فترة قصيرة )اسبوعيف او ثالثة ( مف فحص الناظور.:●

 : آلتيةىؿ يعاني مف االعراض ا●

 فقر الدـ :●

 الـ البطف: ●

 حرقة مع حموضة او بدوف حموضة لممعدة :●

 يثياف وتقي: ●



 نقصاف الوزف او فقداف الشيية لمطعاـ :●
 براز اسود متاخر او براز مصحوب بدـ :●

 وتائج تشخيص انحاالث انمرضيت نهؼيىت انمشمىنت باندراست 

تشخٍص  التذخٍه التارٌخ الىزن العمر  الجىس  خ

 الطثٍة

Strip 

 test 

ELIA 

 Test  

االستىثاخ 

 الثنتٍري 

1- F 43y 68kg 2/11/ × GU + + + 

2- M 50y 84kg =  GU + + + 

-3 M 50y 73kg =  DU + + + 

-4 M 65y 78kg = × GU + + + 

5- F 23y 69kg 9/11 × Duodenits    + + + 

6- M 65y 80kg = × GU + + + 

7- F 35y 75kg = × Duodenits ـــ ـــ ـــ 

8- M 56y 80kg =  C.G. + + ـــ 

9- F 38y 72kg 16/11 × GU ـــ ـــ ـــ 

10- F 15y 47kg = ×  I.h. ـــ ـــ ـــ 

11- M   48y 70kg = × Gastritis + + + 

12- M 55y 72kg = × C.G       + + + 

13- M 49y 75kg = × G.U.       + + + 

-14 F 65y 65kg 23/11 ×        C.G + + ـــ 

15- M 24y 70kg =  G.U    + + + 

16- F 21y 55kg = × Gastritis  + + ـــ 

17- M 24y 80kg =  = + + + 

-18 F   32y 

  

94kg 29/11 ×     GU     + + + 

19- F 23y 

  

52kg    = × GU     + + + 

20- F 37y 

  

95kg    = ×      DU     + + + 

21- F 29y 

  

68kg    = ×           DU    ـــ ـــ     ـــ 

22- F   34y 

  

65kg 6/12 ×      DU    +        + + 

23- M 29y 

   

73kg =         C.G       +     +     + 

24- F   35y 

  

75kg    =      DU       +     +     + 

25-   F  35y 

  

80kg    = ×      G.U       +     +     + 

26- F  44y 73kg 13/12 ×      GU       + + + 



  

27- M 30y 

  

75kg   =         =    +      +     + 

28- F 25y 57kg = × C.G + + ـــ 

29- M 52y 68kg =  Duodenits + + + 

30- M 30y 70kg 20/12  Gastritis + + + 

31- M 40y 70kg =  = + + ـــ 

32- F 55y 65kg = × GU + + + 

33- F 60y 60kg = × = + + + 

34- M 50y 74kg 27/12  GU ـــ ـــ ـــ 

35- F 32y 94kg 27/12 × DU + + + 

36- M 23y 55kg =  C.G + + + 

37- M 36y 65kg =  Duodenits + + + 

38- F 28y 58kg 3/1 × Duodenits + + + 

39- M 49y 90kg =  DU + + + 

40- M 43y 67kg = × C.G + + + 

41- M 21y 94kg = × Gastritis + + ـــ 

42- F 39y 58kg 10/1 × G.U + + + 

43- F 20y 64kg = × Duodenits + + + 

44- F 47y 85kg = × Gastritis + + ـــ 

45- M 32y 90kg = × GU + + + 

46- F 70y 72kg 17/1 × DU ـــ ـــ ـــ 

47- F 70y 78kg = × GU + + + 

48- M 38y 72kg =  G.U. + + + 

49- M 33y 69kg =  Gastritis + + + 

50- M 60y 70kg 24/1  GU + + + 

51- F 44y 90kg = × DU + + + 

52- M 40y 76kg 31/1 × C.G + + ـــ 

53- F 37y 68kg = × GU + + + 

54- F 54y 78kg = × = + + + 

55- M 50y 83kg 7/2  Duodenits ـــ ـــ ـــ 

56- F 56y 74kg = × Gastritis + + + 

57- F 17y 62kg = × C.G + + ـــ 

58- F 70y 55kg = × Gastric  

cancer 

+ + + 

59- F 20y 60kg 14/2 × C.G + + + 

60- M 31y 69kg =  DU + + + 

61- M 24y 58kg = × C.G + + + 

62- M 30y 75kg =  GU + + + 

63- F 28y 92kg 21/2 × C.G + + + 

64- F 49y 60kg = × DU + + + 

65- F 44y 72kg = × Gastritis + + + 



66- F 29y 68kg = × GU + + + 

67- M 35y 75kg 28/2 × D.U. + + + 

68- M 35y 86kg = × GU ـــ ـــ ـــ 

69- F 30y 59kg = × C.G. + + + 

-70 M 28y 74kg = × = + + + 

71- F 65y 62kg 6/3 × = + + ـــ 

72- F 49y 92kg = × DU + + + 

73- F 52y 78kg = × GU + + + 

-74 M 54y 72kg 15/3 × Gastritis + + + 

75- F 55y 68kg = × GU + + + 

76- M 26y 65kg 15/3  Gastric 

cancer 

 ـــ ـــ ـــ

77- M 25y 70kg 22/3 × Duodenits ـــ ـــ ـــ 

78- F 37y 68kg = × C.G. + + + 

79- F 75y 85kg = × DU    ـــ ـــ ـــ 

80- F 25y 65kg 29/3 × = + + + 

81- M 26y 60kg =  Gastritis + + + 

82- M 35y 74kg =  I.h ـــ ـــ ـــ 

83- M 30y 80kg = × C.G + + + 

84- M 59y 64kg 5/4 × DU + + + 

85- F 25y 60kg = × GU + + + 

86- M 50y 65kg =  = + + + 

87- M 42 y 70kg = × DU + + + 

88- F 40y 68kg 12/4 × DU + + + 

89- F 21y 58kg = × C.G + + + 

90- M 60y 72kg = × DU + + + 

91- M 47y 69kg =  GU + + + 

 

 +  : وتٍجح مىجثح ●

 ـــ :وتٍجح سالثح ●

●GU  قرحح المعذج : 

DU● االثىً عشر: قرحح  

●CG. التهاب المعذج المسمه : 

●I.h. تىاسٍر داخلٍح: 

● مذخه: 

 :غٍر مذخه ●×

 

 

 



Summery 

This  study  addressed  the  three  major  aspects  of  these  aspects are : 

1-Isolate  and  diagnose  H.pylori  bacteria  of  patients  who  suffer  from  

indigestion  ,intestinal  disorder  disease,who  referred  to the  Digestive  

Endoscopy  unite  in  Baquba  Teaching  Hospital  by  a specialist  doctor  ,where   

this  study  included 91  patient  of  both  genders  and  age  groups  ranging  from ( 

15-75)year  old   and  for  the  period  from  2/11/2015  to  12/4/2016  has  been  

taking  blood  samples  and  tissue  biopsy  of  each  patient  covered  by  the  study 

,where  a purpose  of  serology  tests  namely : 

 One  Step  H.pylori  Test  Device  Kit (IgG) .- 

Enzyme  Linked  Immuno  Sorbent   Assay  (ELISA).- 

Has  been  observed  that  match  the  results  of  both  tests  , where  patients  

infected  with  these  bacteria  reached  in  both  tests  79  of  total  sample  

surveyed  91  patients  and  guestrooms  at  while  the  number  of  infected  

patients  is  12  ,and  this  means  that  the  proportion  of  infected  patients  

86.81%,while  the  proportion  of  non- infected  patients  reached  13.19%. 

While  the  biopsy  textile  optiained  through  each  patien  covered  by  the  study 

 ,which  has  been  taken  from  the  stomach  and  small intestine (Duodenal) 

intended  to  make  bacteria  agriculture  and  biochemical  tests  to  isolate  the  

bacteria  and  diagnosis. 

The  center  has  proved  its  efficiency  in  the  transfer  of  the  carrier  

histological  biopsy  of  the  endoscopy  digestive  unite  to  laboratory     for  the  

purpose  of  conducting  bacterial  agriculture  there ,the  three  culture  media are  

tested in  the  first  isolation of  bacteria  H.pylori   are :MUCA  media (Modiffied  

Urea  Columbia  Agar )has  been  getting  69  developing  isolation  which  50  

pure  isolation  and  19  mixed  isolation  has  been neglected  because  the  

difficulty  purification  because  of  the  different  age  generation  between  

different  bacterial  species  so  it was  relying  on  pure  isolates only  for  the  

purpose   of  completing   the  study  , either  when  using  a second  culture  media 

 (Columbia  agar  base )has  been  isolated  45  pure  isolation , while  the  number  

of  pure  isolates  reached  on the  third  culture  media  40  isolation  , it  is  

considered  the  most  efficient  MUCA  media   as  insulation   ratio  stood  at  

54.94%,while  it  showed  BHI (Brain  Heart  Infusion  Agar )  highly  efficient  

insulation  in  secondary  isolation .  



2-Isolate  and  diagnose  the  bacteria  Lactobacillus  acidophilus   than  30  

samples  of  yogurt  rural  were  used  and  ogg  for  the  purpose  of  isolating  

these  bacteria  are  medium  MRS  agar  to  the  sample  that  has  been  alleviated 

 to  the  medium  of  MRS  broth  and  medium  Nutrient  agar  to  the  sample  that 

 has  been  watered  on  pepton  water  ,has  been  observed  efficiency  MRS  agar 

 for  the  first  isolation  of  these  bacteria  ,which  was  favorite  being  the media  

of  selectively  these  bacteria  as  the  number  of  pure isolates   reached  on  this  

medium  26  by  86.66%  ,while  the  pure  isolates  the  Nutrient  agar  media  21  

by  70%  after  conducting  biochemical  tests  for  these  bacteria . 

3-To  biological  treatment   of    H.pylori  bacteria  by  L.acidophilus  bacteria  

laboratory  was  done  by   planting  a  the  age  of  24  hours  and  ogg  are  BHI  

agar  and  Columbia  agar  base  was  the  pH  of  both  two  media  4.5  has  

proven  to  be  successful  for  treatment  where  inhibition  a  round  the  discs and 

 the  drilling  of  bacteria  L.acidophilus  areas  appeared  on  both  the  two  media 

 clear  after  24  hours. 
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